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2.5. Klaidinantys aplinkosauginiai teiginiai 
 
2.5.1. Įvadas / apibrėžtys 
 
„Aplinkosauginiais teiginiais“ arba „teiginiais dėl ekologiškumo“ vadinama tokia skelbiant 
komercinį pranešimą, vykdant rinkodarą ar reklamą taikoma komercinė praktika, kai norima 
pirkėjui įteigti ar kitokiais būdais sudaryti įspūdį, kad prekė ar paslauga nekenkia aplinkai 
(t. y. turi teigiamą poveikį aplinkai) arba mažiau kenkia aplinkai nei konkuruojančios prekės 
ar paslaugos. Šią savybę gali lemti produkto sudėtis, gamybos, sukūrimo arba šalinimo būdas 
ir mažesnis energijos suvartojimas arba mažesnė tarša, kurios galima tikėtis naudojant 
produktą. Jeigu tokie teiginiai yra melagingi arba negali būti patikrinti, tokią praktiką galima 
laikyti „ekologine apgaule“. 
 
Pirkdami produktus vartotojai gali atsižvelgti į aplinkosauginius motyvus. Planuodami 
reklamos ir rinkodaros kampanijas prekybininkai vis dažniau atsižvelgia į šiuos veiksnius, o 
aplinkosauginiai teiginiai tapo galinga rinkodaros priemone. Tačiau, kad aplinkosauginiai 
teiginiai būtų informatyvūs vartotojams ir veiksmingai reklamuotų mažesnį poveikį aplinkai 
darančias prekes ir paslaugas, jie būtinai turi būti aiškūs, teisingi, tikslūs ir neklaidinantys. Be 
to, jais neturėtų būti pabrėžiamas tik vienas aplinkosauginis aspektas ir nuslepiamas bet koks 
kitas mažiau teigiamas produkto poveikis ar kitas neigiamas poveikis aplinkai. Teisingų 
aplinkosauginių teiginių vartojimas taip pat yra svarbus siekiant teisingus teiginius 
pateikiančius prekybininkus apsaugoti nuo nesąžiningos tų prekybininkų, kurie pateikia 
nepagrįstus aplinkosauginius teiginius, konkurencijos50. 
 
Nėra tokių ES teisės aktų, kuriais būtų suderintos vien aplinkos apsaugos rinkodaros 
priemonės. Aplinkosauginiams teiginiams taikomi konkretūs Bendrijos teisės aktai, kuriais 
reglamentuojamas tam tikros kategorijos produktų poveikis aplinkai, ir draudžiama pateikti 
klaidinantį teiginį ar neteisingai paženklinti šiuose konkrečiuose teisės aktuose nurodytais 
ženklais ar logotipais. Šiuose teisės aktuose numatytos specialios taisyklės, kurioms teikiama 
pirmenybė platesnių direktyvos nuostatų atžvilgiu, kaip paaiškinta 1.9 skyriuje. Tokių teisės 
aktų pavyzdžiai pateikiami tolesniame 2.5.2 skyriuje. 
 
Vertinant aplinkosauginius teiginius ir nustatant, ar teiginys yra klaidinantis dėl savo turinio 
ar pateikimo vartotojams būdo, be šių konkrečiais ES teisės aktais reglamentuojamų aspektų, 
taip pat taikomos bendrosios direktyvos nuostatos. 
Tai buvo pabrėžta, kai 2008 m. gruodžio 4 d. Aplinkos apsaugos ministrų taryba priėmė 
išvadas dėl Tvaraus vartojimo bei gamybos ir tvarios pramonės politikos veiksmų plano. 

                                                 
50 Žr., pvz., Consumer Focus neseniai atliktą tyrimą „Kaip vartotojai suvokia su ekologiškumu susijusius 
reklamos teiginius“ dėl lūkesčių, susijusių su ekologija, iš kurio paaiškėjo, kad 58 proc. apklaustų vartotojų 
mano, kad daug įmonių apsimeta ekologiškomis vien tam, kad taikytų didesnes kainas. Su tyrimu galima 
susipažinti 
http://consumerfocus.org.uk/en/content/cms/Publications___Repor/Publications___Repor.aspx. 



Remiantis šių išvadų 18 punktu, Taryba „PRAŠO valstybes nares visiškai įgyvendinti 
Direktyvą dėl nesąžiningos komercinės praktikos atsižvelgiant į aplinkosauginius pranešimus; 
PRAŠO Komisiją į visas būsimas rekomendacijas dėl Direktyvos dėl nesąžiningos komercinės 
praktikos įgyvendinimo įtraukti aplinkosauginius pranešimus“. 
 
2.5.2. Konkrečių ES teisės aktų dėl aplinkosauginių teiginių apžvalga 
 
a) Ekologiškų produktų ženklinimas apibrėžiamas ir reglamentuojamas Reglamente (EB) 
Nr.°834/200751, kuriame pateiktas sąvokų ir santrumpų (pvz., „bio“ arba „eko“), kurios gali 
būti vartojamos šiame reglamente išdėstytus reikalavimus atitinkančių produktų ženklinimui, 
reklamai ar komerciniuose dokumentuose, sąrašas. 
 
Šio reglamento 23 straipsnyje draudžiamas klaidinantis ženklinimas: 
 
„2. 1 dalyje nurodyti terminai nevartojami Bendrijoje jokia Bendrijos kalba ženklinant ir 
reklamuojant produktus, kurie neatitinka pagal šį reglamentą nustatytų reikalavimų, ir jų 
komerciniuose dokumentuose, išskyrus atvejus, kai šie terminai netaikomi žemės ūkio 
produktams maiste ar pašaruose arba akivaizdžiai nėra susiję su ekologine gamyba. 
 
Be to, ženklinant ar reklamuojant nevartojami jokie terminai, įskaitant prekių ženkluose 
naudojamus terminus, ar praktika, kurie galėtų suklaidinti vartotoją ar naudotoją, leisdami 
manyti, kad produktas ar jo ingredientai atitinka pagal šį reglamentą nustatytus reikalavimus.  
 
3. 1 dalyje nurodyti terminai nevartojami apibūdinti produktams, kuriuos ženklinant ar 
reklamuojant turi būti nurodyta, kad jų sudėtyje yra GMO, juos sudaro GMO arba jie yra 
pagaminti iš GMO pagal Bendrijos nuostatas.“ 
 
Reglamente taip pat numatytos taisyklės, susijusios su perdirbtais maisto produktais ir 
privalomomis nuorodomis bei logotipais. 
 
b) Energijos ženklinimas reglamentuojamas Direktyva 92/75/EEB52. Parduoti, nuomoti ar 
pirkti išsimokėtinai siūlomi buitiniai prietaisai turi būti pateikiami su vardinių parametrų 
lentelėmis ir etikete, kurioje pateikiama informacija apie jų suvartojamos energijos (elektros 
ar kt.) ar kitų svarbių išteklių kiekį. 
Klaidinantis ženklinimas draudžiamas direktyvos 7 straipsnio b dalimi: 
 
„būtų draudžiamos, jeigu manoma, kad galėtų klaidinti, kitos etiketės, ženklai, simboliai ar 
užrašai apie energijos sunaudojimą, neatitinkantys šios ir atitinkamų įgyvendinimo direktyvų 
nuostatų. Šis draudimas netaikomas Bendrijos ar nacionalinėms aplinkos apsaugos 
reikalavimus atitinkančioms ženklinimo sistemoms“53. 

                                                 
51 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91, OL L 189, 2007 7 20, p. 1–23. 
52 1992 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių 
sunaudojimo parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę informaciją apie gaminį, OL L 297, 
1992 10 13, p. 16–19. 
53 Šiuo metu pasiūlymas dėl Direktyvos 1992/75/EEB išdėstymo nauja redakcija yra galutiniame teisėkūros 
etape. Jai įsigaliojus, Komisija įgys teisę priimti konkrečių produktų ženklinimo priemones. Ženklinimo 
direktyvos taikymo sritis bus išplėsta ir apims visus su energija susijusius produktus, kartu su kuriais, siūlant 
juos parduoti, nuomoti arba pirkti išsimokėtinai, turės būti pateikiama vardinių parametrų lentelė ir etiketė, 
kurioje turės būti nurodyta informacija, susijusi su produkto suvartojama energija ir, jei taikytina, kitais 
ištekliais. 



c) Padangų ženklinimas bus reglamentuojamas Reglamentu dėl padangų ženklinimo 
atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus54, kuriame 
numatyta, kad padangų gamintojai turės nurodyti C1, C2 ir C3 padangų (t. y. padangų, 
daugiausia naudojamų keleiviniams automobiliams, lengvosioms ir sunkiasvorėms transporto 
priemonėms) kuro naudojimo efektyvumą, sukibimą su šlapia danga ir riedėjimo sukeliamo 
išorinio triukšmo parametrus. Nuo 2012 m. lapkričio 1 d. šie parametrai bus pateikiami 
pardavimo vietose spausdintoje etiketėje, kuri dedama prie pat padangų jų pardavimo vietoje 
arba ant padangos protektoriaus užklijuotame lipduke. Pagal reglamento 4 ir 5 straipsnius 
padangų parametrus taip pat reikės nurodyti padangas perkantiems galutiniams naudotojams 
išrašomoje sąskaitoje arba kartu su ja, taip pat techninėje reklaminėje medžiagoje, pvz., 
kataloguose, informaciniuose lapeliuose ar interneto rinkodaros priemonėse. 
 
d) Kuro ir CO2 ženklinimas. Pagal Direktyvą 1999/94/EB55

 visų naujų keleivinių automobilių 
pardavimo vietoje turi būti rodoma degalų taupos kortelė. Ši kortelė turi būti aiškiai matoma ir 
atitikti tam tikrus I priede nurodytus reikalavimus. Visų pirma joje turi būti pateikti oficialūs 
suvartojamo degalų kiekio duomenys litrais 100 kilometrų arba kilometrais vienam litrui (arba 
myliomis vienam galonui) ir CO2 išlakų duomenys g/km. 
 
7 straipsnyje nustatyta, kad: „valstybės narės užtikrina, kad 3, 4, 5 ir 6 straipsniuose minėtose 
kortelėse, vadovuose, plakatuose arba reklaminėje literatūroje ir medžiagoje būtų draudžiami 
šios direktyvos reikalavimų neatitinkantys ženklai, simboliai arba įrašai apie sunaudojamus 
degalus ar CO2 emisiją, jei jie galėtų klaidinti potencialius naujų keleivinių automobilių 
pirkėjus.“ 
 
Be to, IV priede nustatytos reguliuojamojo pobūdžio taisyklės, susijusios su automobilių 
reklamine literatūra: 
„valstybės narės turi garantuoti, kad visoje reklaminėje literatūroje būtų nurodyti joje 
aprašomų transporto priemonių oficialiai patvirtinti sunaudojamų degalų ir išmetamųjų CO2 
dujų kiekiai. Ši informacija turėtų atitikti bent jau šiuos reikalavimus: 
 

1. būti lengvai įskaitoma ir ne ryškesnė negu pagrindinė reklaminės literatūros 
informacijos dalis; 
 

2. būti lengvai suprantama vos žvilgterėjus; 
 

3. turėtų būti pateikti visų šioje reklaminėje literatūroje nurodytų skirtingų 
automobilių modelių oficialūs degalų sunaudojimo duomenys. Jei nurodomas daugiau kaip 
                                                                                                                                                      
Toliau bus naudojama gerai žinoma A–G skalė (o šaldytuvų atveju – A+ ir A++ klasės), numatant galimybę ją 
išplėsti iki A+/A++/A+++, ir vartotojai visada žinos apie geriausią rinkoje prieinamą klasę, nes pagal direktyvą 
bus reikalaujama, kad tamsiai žalia spalva visada būtų žymima geriausia klasė. Reikalavimų neatitinkantis 
etiketės naudojimas bus draudžiamas ir valstybės narės, įgyvendindamos direktyvą, šiuo atveju galės taikyti 
įvairias sankcijas. Naująja direktyva, laikantis Reglamento Nr. 765/2008/EB, taip pat sugriežtinamos rinkos 
priežiūros nuostatos, kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti reikalavimų nesilaikymo atvejų. Po išdėstymo 
nauja redakcija atsiras naujas dalykas – bus nustatyta privaloma reklama: „bet kokioje konkretaus modelio su 
energija susijusių produktų, kuriems pagal šią direktyvą taikoma įgyvendinimo priemonė, reklamoje, jeigu joje 
atskleidžiama su energija susijusi informacija arba informacija apie kainą, turi būti nurodoma produkto energijos 
vartojimo efektyvumo klasė“ (4 straipsnio 2 dalies a punktas). 
54 Reglamentas priimtas 2009 m. lapkričio 25 d. 2010 m. sausio mėn. pradžioje jis turėtų būti paskelbtas OL, o 
įsigalioti praėjus 20 dienų nuo paskelbimo. 
55 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/94/EB dėl vartotojų galimybės gauti 
informaciją apie degalų taupymą ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį parduodant naujus keleivinius automobilius, OL 
L 12, 2000 1 18, p. 16–23. 



vienas modelis, pateikiami visų šių modelių oficialūs degalų sunaudojimo duomenys arba 
nurodomas didžiausias ir mažiausias sunaudojamų degalų kiekis. Sunaudojami degalai 
išreiškiami litrais šimtui kilometrų (l/100 km), kilometrais vienam litrui (km/l) arba 
atitinkamu jų deriniu. Duomenis išreiškiant skaičiais, paliekamas vienas ženklas po kablelio. 
 
Šie dydžiai gali būti išreiškiami įvairiais vienetais (galonais ir myliomis), jei tai galima 
suderinti su Direktyvos 80/181/EEB nuostatomis. 
 
Jei reklaminėje literatūroje yra nuoroda tik į markę, o ne į kurį nors konkretų modelį, 
duomenų apie sunaudojamus degalus pateikti nebūtina.“ 
 
e) Kuro mišinio sudėties atskleidimo reikalaujama Elektros direktyva 2003/54/EB56, kurioje 
nustatyta valstybių narių pareiga užtikrinti, kad elektros tiekėjai vartotojams pateikiamose 
sąskaitose arba kartu su jomis ir reklaminėje medžiagoje nurodytų: 
 

„a) informaciją apie tai, kokią dalį atitinkamo tiekėjo kuro mišinyje praeitais metais 
sudarė kiekvienas energijos šaltinis; 
 

b) bent nuorodas į turimus informacijos šaltinius, tokius kaip interneto tinklapiai, 
kuriuose viešai skelbiama informacija apie atitinkamo tiekėjo elektros energijos gamybos 
poveikį aplinkai praėjusiais metais, atsižvelgiant į CO2 ir radioaktyviųjų atliekų išmetimą, dėl 
atitinkamo kuro mišinio naudojimo.“ 
 
Pateikiant informaciją apie elektrą, gautą per elektros energijos mainus arba importuotą iš ne 
ES teritorijoje įsikūrusios įmonės, galima naudoti biržos ar atitinkamos įmonės pateiktą 
praėjusių metų duomenų santrauką. 
 
f) Pagal Reglamentą Nr. 1980/200057 (šiuo metu rengiama nauja redakcija) ekologinis 
ženklaas gali būti suteikiamas produktui, kuris per visą savo gyvavimo ciklą atitinka tam 
tikrus aplinkosauginius reikalavimus. 
 

Nauja redakcija išdėstyto reglamento 10 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „bet kokia 
melaginga ar klaidinanti reklama arba bet kurio ženklo ar logotipo, kurie gali būti painiojami 
su Bendrijos ekologinių ženklu, naudojimas yra draudžiamas.“ 
 
 
2.5.3. Direktyva ir klaidinantys aplinkosauginiai teiginiai 
Direktyvoje nenumatyta konkrečių su aplinkosaugine rinkodara ir reklama susijusių taisyklių. 
Tačiau jos nuostatos taikomos visiems teiginiams, kuriuos įmonės pateikia parduodamos savo 
produktus vartotojams, įskaitant aplinkosauginius teiginius. 
 
Kaip nurodyta direktyvos 10 konstatuojamojoje dalyje, joje iš tikrųjų numatoma „vartotojų 
apsauga tais atvejais, kai Bendrijos lygiu nėra konkrečių sektorinių teisės aktų, ir draudžiama 
prekybininkams sudaryti apgaulingą įspūdį apie produktų pobūdį“. 
 

                                                 
56 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 96/92/EB, OL L 176, 2003 7 15, p. 37–56. 
57 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos 
ekologinio ženklo suteikimo sistemos, OL L 237, 2000 9 21, p. 1–12. 



Direktyva neatgrasoma nuo ekologinių teiginių naudojimo ir numatomas teisinis pagrindas, 
skirtas užtikrinti, kad prekybininkai ekologinius teiginius naudotų patikimai ir atsakingai. 
Direktyvos nuostatų taikymą aplinkosauginiams teiginiams galima apibendrinti dviem 
pagrindiniais principais: 
 
a) pagal bendrą direktyvos nuostatą visų pirma prekybininkai ekologinius teiginius turi 
pateikti konkrečiai, tiksliai ir nedviprasmiškai; 
 
b) prekybininkai turi turėti mokslinių įrodymų savo teiginiams pagrįsti ir būti pasirengę juos 
suprantamai pateikti, jeigu teiginys būtų ginčijamas. 

 
2.5.4. I priedu draudžiami kai kurie klaidinantys aplinkosauginiai teiginiai 
Pagal direktyvos I priedą (juodasis sąrašas) toliau nurodyta praktika visada laikoma 
nesąžininga ir todėl draudžiama, nepaisant jos poveikio vartotojo elgsenai: 
 
– Nr.°2. Patikimumo ženklo, kokybės ženklo ar lygiaverčio ženklo nurodymas, negavus 
reikalingo leidimo. 
Pavyzdys. Bet koks Bendrijos ar nacionalinis ženklas (pvz., „Šiaurės gulbės“ ženklas, 
„Mėlynojo angelo“ arba NF environment) naudojamas be leidimo. 
– Nr.°4. Tvirtinimas, kad viešoji arba privati įstaiga prekybininką (įskaitant jo vykdomą 
komercinę veiklą) arba gaminį patvirtino, pritarė ar suteikė leidimą jo gamybai (veiklai), jei 
tai iš tiesų nebuvo padaryta, arba toks tvirtinimas nesilaikant tvirtinimo, pritarimo gamybai 
ar leidimo suteikimo sąlygų. 
Pavyzdys. Tvirtinama, kad produktą patvirtino aplinkos agentūra, NVO arba standartizacijos 
įstaiga, nors taip nėra. 
– Nr.°1. Tvirtinimas, kad prekybininkas yra pasirašęs elgesio kodeksą, kai to nėra. 
Pavyzdys. Prekybininkas savo interneto svetainėje teigia, kad yra pasirašęs elgesio kodeksą, 
susijusį su produkto aplinkosauginėmis savybėmis, nors taip nėra. 
– Nr.°3. Tvirtinimas, kad elgesio kodeksui pritarė valstybės ar kitokia įstaiga, kai to nėra. 
Pavyzdys. Prekybininkas teigia, kad jo automobilių gamybos įmonės elgesio kodeksą 
patvirtino nacionalinė aplinkos agentūra, ministerija ar vartotojų organizacija, nors taip nėra. 
 
2.5.5. Bendrųjų direktyvos nuostatų taikymas klaidinantiems aplinkosauginiams teiginiams 
 
Direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose numatyta: 
„Klaidinančia laikoma komercinė veikla, kurioje yra apgaulingos informacijos, ir dėl to ji yra 
neteisinga, arba kuri bet kuriuo būdu, įskaitant bendrą pristatymą, apgaudinėja arba gali 
apgauti vidutinį vartotoją, nors informacija ir yra faktiškai tiksli, <...> ir <...> skatina arba 
gali paskatinti jį priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėms nebūtų 
priėmęs“, vieno ar kelių toliau išvardytų elementų atžvilgiu: „a) produkto <…> pobūdis; b) 
pagrindinės produkto savybės, tokios kaip <…> naudingumas, pavojingumas, <...> sudėtis, 
<…> pagaminimo <…> metodas, <…> tinkamumas skirtam tikslui, <…> geografinė arba 
komercinė kilmė, rezultatai, kurių galima tikėtis jį naudojant, arba produkto bandymų arba 
patikrinimų rezultatai ir esminiai bruožai“. 
 
Ši nuostata taikoma komerciniams pranešimams, įskaitant aplinkosauginius teiginius (pvz., 
tekstų, logotipų, paveikslėlių ir simbolių naudojimas). Joje numatytas tokios praktikos 
vertinimas, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį, aplinkosauginio teiginio turinio ir jo 
poveikio vidutiniam vartotojui, priimančiam sprendimą pirkti, vertinimas. 



 
Galimi du skirtingi atvejai: 
 
i) Objektyviai klaidinanti praktika. Aplinkosauginis teiginys yra klaidinantis, nes jame 
pateikiama melaginga informacija ir todėl jis neatitinka tikrovės vieno iš 6 straipsnio 1 dalyje 
išvardytų dalykų atžvilgiu. 
Pavyzdys. Vartojama sąvoka „biologiškai suyrantis“, nors taip nėra (pvz., ant produkto, su 
kuriuo neatlikti bandymai); vartojama sąvoka „be pesticidų“, nors produkte iš tikrųjų yra šiek 
tiek pesticidų. 
Atsižvelgiant į direktyvos 12 straipsnį tai reiškia, kad bet kokie aplinkosauginiai teiginiai turi 
būti pateikiami remiantis įrodymais, kuriuos turi galėti patikrinti kompetentingos institucijos. 
 
ii) Subjektyviai klaidinanti veikla. Aplinkosauginis teiginys yra klaidinantis, nes juo 
apgaunamas arba gali būti apgautas vidutinis vartotojas, net jei teiginio informacija yra 
faktiškai teisinga. 
Šis atvejis labiau susijęs su aplinkosauginių teiginių pateikimo būdu ir kontekstu bei įspūdžiu, 
kokį komercinis pranešimas daro vartotojams, leidžiant jiems manyti apie naudą aplinkai, 
nors gali paaiškėti, kad tai netiesa. 
Pavyzdys. Reklamoje automobilis rodomas žaliame miške; gamtos objektai (gėlės, medžiai) 
naudojami kaip simboliai; produkto nauda aplinkai nurodoma neapibrėžtai ir bendrai 
(„nekenkia aplinkai, ekologiškas, draugiškas gamtai, tausus“); firminiai pavadinimai ar 
produkto pavadinimai „paverčiami“ ekologiškais. 
Pavyzdys. Skalbyklės gamintojas teigia, kad naujas jo modelis vandens suvartojimą sumažina 
75 proc. Tai gali būti tiesa tam tikromis laboratorinėmis sąlygomis, tačiau paprastoje namų 
aplinkoje skalbyklė vandens suvartojimą sumažina tik 25 proc. 
Pavyzdys. Teigiama, kad maisto produktas gaminamas aplinkai nekenksmingu būdu, pagal 
ženklinimo ar sertifikavimo sistemą, nors iš tikrųjų pagal ją užtikrinama tik tai, kad ūkininkas 
laikosi aplinkos apsaugos pagrindų pagal ES teisę (kompleksinis paramos susiejimas). 
 
– Teiginių aiškumas ir tikslumas yra svarbūs kriterijai, kuriuos turėtų vertinti nacionalinės 
įgyvendinimą užtikrinančios institucijos. Visų pirma iš teiginio vidutiniam vartotojui turėtų 
būti aišku: 
– ar teiginys taikomas visam produktui, ar tik vienai iš jo sudedamųjų dalių (pvz., perdirbti 
tinkamai pakuotei, kurios turinys nėra tinkamas perdirbti, arba pakuotės daliai, jeigu perdirbti 
tinkama tik pakuotės dalis); 
– ar teiginys siejamas su įmone (taikomas visiems jos produktams), ar tik su kai kuriais jos 
produktais; 
– jeigu teiginys neapima viso produkto gyvavimo ciklo, kuriam tiksliai produkto gyvavimo 
ciklo etapui ar produkto savybei teiginys taikomas; 
– aplinkosauginis teiginys, etiketė ar simbolis negali būti painiojamas su oficialiais prekių 
ženklais; 
– vertinant taip pat reikėtų atsižvelgti į produkto pobūdį. Tam tikrų aplinkai vienaip ar kitaip 
kenksmingų produktų (automobiliai, pesticidai, toksiškų medžiagų turintys produktai) atveju 
aplinkosauginiai teiginiai, susiję su vienu produkto aspektu, neturėtų sudaryti klaidingo 
įspūdžio, kad pats produktais nekenkia aplinkai. 



Pavyzdys. Prancūzijos apeliacinis teismas neseniai patvirtino, kad jei pesticidas yra 
pažymėtas kaip „biologiškai suyrantis“ ir „nekenksmingas aplinkai“, o kelios sudedamosios 
pesticido medžiagos kenkia dirvožemiui, tai yra klaidinanti reklama58. 
– Naudingų kriterijų ir pavyzdžių galima rasti 2000 m. paskelbtose neprivalomose Komisijos 
gairėse dėl aplinkosauginių teiginių pateikimo ir vertinimo59, paremtose tarptautiniu standartu 
ISO 14201-1999. Šiose gairėse pateikiamos nuorodos į klaidinančiais laikytinus 
aplinkosauginius teiginius, pavyzdžiui: 
– kenksmingo produkto (pvz., chemikalo) nebuvimu paremti teiginiai, jeigu paprastai šis 
kenksmingas produktas neįeina į šios kategorijos produktą; 
– netinkamas teiginių „be <...>“ vartojimas, jeigu kalbama apie medžiagas, kurios niekada 
nebuvo siejamos su produktu, arba jeigu nurodyta medžiaga kada nors buvo siejama su 
produktu, tačiau dabar jau nebesiejama (pvz., nurodoma, kad purškiamasis dezodorantas yra 
„be CFC“, nors šis reikalavimas yra teisiškai privalomas visiems panašiems produktams). 
 
 
2.5.6. Elgesio kodeksų, kuriuose numatyti aplinkosauginiai įsipareigojimai, pažeidimas taip 
pat gali būti laikomas klaidinančiais veiksmais 
 
Pagal direktyvos 6 straipsnio 2 dalies b punktą: 
„Komercinė veikla taip pat laikoma klaidinančia, jeigu ji realiomis sąlygomis, atsižvelgiant į 
visas jos savybes ir aplinkybes, skatina arba gali paskatinti vidutinį vartotoją priimti tokį 
sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėms nebūtų priėmęs, ir ji apima 
prekybininko įsipareigojimų, esančių elgesio kodeksuose, kurių prekybininkas įsipareigojo 
laikytis, nesilaikymą, jeigu: 
- įsipareigojimas nėra tik siekiamybė, o yra tvirtas, ir jį galima patikrinti, 
- ir prekybininkas komercinėje veikloje nurodo, jog yra saistomas kodekso.“ 
Pagal šią nuostatą galima kovoti su elgesio kodekso nuostatų, kuriomis numatyti tokį kodeksą 
pasirašiusios įmonės įsipareigojimai saugoti aplinką, pažeidimais. 
Pavyzdys. Prekybininkas įsipareigojo laikytis privalomo elgesio kodekso, kuriuo skatinama 
tausiai naudoti medieną, ir savo interneto svetainėje rodo šio kodekso ženklą. Praktikos 
kodekse yra numatytas įpareigojimas jį pasirašiusiems subjektams nenaudoti kietmedžio iš 
netausiai valdomų miškų. 
Tačiau nustatyta, kad interneto svetainėje reklamuojamuose produktuose yra naikinamų 
miškų medienos60. 
Vidutinis vartotojas tikisi, kad kodeksą pasirašę prekybininkai parduoda kodekso 
reikalavimus atitinkančius produktus. Taigi nacionalinės įgyvendinimo užtikrinimo 
institucijos turi įvertinti, ar vartotojas šiuo pagrindu gali priimti sprendimą pirkti produktą. 
 
2.5.7. Produktų lyginimas pateikiant aplinkosauginius teiginius turi būti vertinamas 
remiantis Direktyvoje dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos nustatytais kriterijais 
 
Direktyvoje 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (e. nuoroda) visų pirma 
nustatytos sąlygos, kuriomis lyginamoji reklama yra leidžiama (1 straipsnis). Šios direktyvos 

                                                 
58 Prancūzija, 2008 m. spalio 29 d. Liono apeliacinio teismo sprendimas „Roundup“ (Monsanto – Scotts France). 
59 Aplinkosauginių teiginių pateikimo ir vertinimo gairės. 2000 m. gruodžio mėn., Europos Komisija. 
ECA SA, Dr Juan R Palerm. 
60 Paimta iš JK taisyklių (2008 m. gegužės mėn.), kuriomis įgyvendinama Nesąžiningos komercinės veiklos 
direktyva, taikymo rekomendacijų. Vartotojų apsauga nuo nesąžiningos prekybos. Sąžiningos prekybos tarnyba, 
Įmonių ir reguliavimo reformos departamentas (Office of Fair Trading/Department for 
Business Enterprise and Regulatory Reform) (2008). 



4 straipsnyje nurodyti kriterijai, pagal kuriuos lyginamoji reklama yra leidžiama. Šie kriterijai 
taikomi reklamai, kurioje lyginamas skirtingų produktų poveikis arba nauda aplinkai. 
 
Todėl pagal šią direktyvą toks palyginimas, be kitų dalykų: 
– neturi būti klaidinantis, kaip apibrėžta Direktyvoje dėl nesąžiningos komercinės veiklos; 
– turi būti susijęs su prekių ar paslaugų, tenkinančių tuos pačius poreikius arba skirtų tam 
pačiam tikslui, palyginimu. 
 
Kalbant apie aplinkosauginių savybių lyginimą, nacionalinės įgyvendinimo užtikrinimo 
institucijos ir savireguliavimo institucijos šį kriterijų paprastai aiškina kaip reiškiantį, kad turi 
būti lyginami tos pačios kategorijos produktai. 
– Turi būti objektyviai lyginama viena ar kelios esminės, reikšmingos ir būdingos šių prekių ir 
paslaugų savybės, kurias galima patikrinti. 
Be to, iš prekybininko teiginio taip pat turėtų būti aišku, ar lyginama su vienu, ar keliais 
tokiais dalykais: 
– pačios organizacijos ankstesniu procesu; 
– pačios organizacijos ankstesniu produktu; 
– kitos organizacijos procesu; arba 
– kitos organizacijos produktu. 
 


