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VARTOTOJŲ POLITIKA. PRINCIPAI IR PRIEMONĖS

Europos Parlamento užsakymu atlikti tyrimai rodo, kad veiksminga vartotojų apsaugos
politika yra itin svarbi siekiant užtikrinti efektyvų ir gerą Europos rinkos veikimą[1]. Gerai
parengiant ir įgyvendinant vartotojų politiką daugėja skaidrumo ir sandoriai sudaromi
turint daugiau informacijos, o tai ne tik padeda vartotojams priimti geresnius sprendimus,
bet ir užtikrina didesnį rinkos veiksmingumą[2]. Todėl veiksminga vartotojų apsauga yra
esminis tinkamai veikiančios rinkos elementas. Šios apsaugos tikslas – užtikrinti vartotojų
teises prekiautojų atžvilgiu ir, be to, teikti papildomą apsaugą pažeidžiamiems vartotojams.
Finansų krizė parodė, kad vartotojų apsaugos taisyklės sudaro galimybes užtikrinti didesnį
rinkų sąžiningumą ir pagerinti konkurencijos kokybę. Suteikti vartotojams daugiau galių ir
veiksmingai užtikrinti jų saugą ir ekonominius interesus tapo svarbiausiais Europos politikos
tikslais.

TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4 straipsnio 2 dalies f punktas, 12, 114 ir 169
straipsniai ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 38 straipsnis.
SESV 114 straipsnis yra priemonių, kuriomis siekiama sukurti vidaus rinką, derinimo teisinis
pagrindas. Jame pabrėžiamas tikslas užtikrinti aukšto lygio apsaugą, įskaitant vartotojų apsaugą,
ir prisitaikyti prie naujų mokslo faktais pagrįstų pokyčių.
SESV 169 straipsnyje nustatytas teisinis pagrindas visai Europos lygmens veiksmų vartotojų
apsaugos srityje grupei. Jame nurodyta, kad, siekdama „remti vartotojų interesus ir užtikrinti
vartotojų aukšto lygio apsaugą, Sąjunga padeda užtikrinti vartotojų sveikatą, saugą ir
ekonominius interesus, taip pat skatinti jų teisę į informaciją, šviečiamąją veiklą ir burtis į
organizacijas savo interesams ginti“. Šiame straipsnyje taip pat numatoma daugiau dėmesio
skirti vartotojų interesams kitose ES politikos srityse. Taigi 169 straipsniu sustiprintas 114
straipsnis ir išplėsta jo taikymo sritis, kad apimtų ne tik bendrosios rinkos klausimus, bet ir
galimybes gauti prekių ir naudotis paslaugomis, galimybę kreiptis į teismus, viešųjų paslaugų
kokybę ir tam tikrus mitybos, maisto, būsto ir sveikatos politikos aspektus. Jame taip pat
teigiama, kad ES priemonės netrukdo jokiai valstybei narei taikyti esamų apsaugos priemonių
arba imtis griežtesnių apsaugos priemonių, jei jos atitinka Sutartis. Taigi vartotojų politika yra
Sąjungos strateginio tikslo gerinti jos piliečių gyvenimo kokybę dalis. Be tiesioginių veiksmų,
skirtų vartotojų teisėms apsaugoti, Sąjunga užtikrina, kad vartotojų interesai būtų įtraukti į visų
susijusių politikos sričių ES teisės aktus.
Pagal SESV 12 straipsnį į vartotojų apsaugos reikalavimus turi būti atsižvelgiama nustatant ir
įgyvendinant kitas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis. Europos Sąjungos pagrindinių teisių

[1]2014 m. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto A teminiam skyriui parengtas tyrimas
„Finansinių paslaugų vartotojų apsaugos aspektai“ (angl. Study on Consumer protection aspects of financial
services):
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507463/IPOL-IMCO_ET(2014)507463_EN.pdf
[2]Ten pat, p. 13.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507463/IPOL-IMCO_ET(2014)507463_EN.pdf


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 2

chartijos 38 straipsnyje sustiprinama vartotojų apsauga tvirtinant, kad Sąjungos politika turi
užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį.

VEIKSMAI

A. Bendrosios pastabos
Vartotojų politikos srities ES veiksmų programą visų pirma sudaro: Europos vartotojų
darbotvarkė ir vartotojų 2014–2020 m. programa[3].
Europos vartotojų darbotvarkė turi keletą tikslų:
— skatinti vartotojų saugą (pvz., taikant 2013 m. produktų saugos ir rinkos priežiūros

aktų rinkinį, ypač gerinant produktų identifikavimą ir atsekamumą, taikant saugą maisto
grandinėje užtikrinančias priemones ir naujas 2013-ųjų viduryje pateiktas kosmetikos
gaminių saugos taisykles);

— gilinti žinias apie vartotojų teises (buvo sukurtos sąveikiosios priemonės, tokios kaip
„Consumer Classroom“, kuriomis siekiama informuoti, šviesti vartotojus ir padėti jiems
visapusiškai dalyvauti bendrojoje rinkoje);

— stiprinti taisyklių, susijusių su vartotojais, laikymosi užtikrinimą (pvz., koordinuotais
veiksmais, kuriais reaguojama į ES vartotojų teisės pažeidimus, t. y. nacionaliniams
vartotojų apsaugos institucijų tinklams atliekant interneto svetainių patikrinimus);
pasirūpinti paprastomis, greitomis ir pigiomis neteisminėmis vartotojams skirtomis teisių
gynimo procedūromis, kuriomis tapo įmanoma pasinaudoti priėmus Direktyvą dėl
alternatyvaus ginčų sprendimo ir Reglamentą dėl ginčų sprendimo internetu (2013);

— įtraukti vartotojų interesus į pagrindines sektorių politikos sritis (nauji teisės aktai,
skirti tokiems sektoriams kaip telekomunikacijos, skaitmeninės technologijos, energetika,
transportas ir maistas, ir naujos priemonės, kuriomis siekiama padidinti skaidrumą
ir suteikti daugiau galimybių pasinaudoti mažmeninėmis finansinėmis paslaugomis ir
palengvinti banko sąskaitų keitimą);

— suteikti galių ES vartotojams (tai pagrindinis bendras ES vartotojų politikos strategijos
tikslas, kaip apibūdinta Komisijos darbiniame dokumente „Galių suteikimas ES
vartotojams“) sudarant galimybes rinktis, teikiant informaciją ir atkreipiant dėmesį į
vartotojų teises ir teisių gynimo priemones).

Vartotojų darbotvarkėje taip pat nurodomi tokie uždaviniai kaip perėjimas prie tvaresnio
vartojimo ir pažeidžiamų vartotojų specialių poreikių tenkinimas.
Vartotojų 2014–2020 m. programa, kuriai skiriamas 188,8 mln. EUR biudžetas, parems ES
vartotojų politiką per artimiausius metus. Ja siekiama padėti piliečiams pasinaudoti savo
vartotojų teisėmis ir aktyviai dalyvauti bendrojoje rinkoje, taigi remti ekonomikos augimą,
inovacijas ir pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus.
Siekiant sustiprinti vartotojų pasitikėjimą bendrąja rinka 2011 m. balandžio mėn. Bendrosios
rinkos akte pasiūlytas priemonių rinkinys, kurį sudarė pasiūlymai dėl alternatyvaus ginčų
sprendimo, kolektyvinio teisių gynimo ir keleivių teisių. Naują priemonių rinkinį (II bendrosios
rinkos aktas) Komisija pateikė priimti 2012 m. spalio mėn. Jame dėmesys skiriamas
bendroms produktų saugos ir rinkos priežiūros taisyklėms ir į jį įtraukta Bankų sąskaitų
iniciatyva. Pastaroji iniciatyva turėtų užtikrinti didesnį sąskaitų tvarkymo mokesčių skaidrumą

[3]2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 254/2014 dėl daugiametės vartotojų
2014–2020 m. programos, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1926/2006/EB.



Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 3

ir palyginamumą ir paprastesnę banko sąskaitų perkėlimo į kitą banką tvarką. Skaitmeninis
lygmuo buvo baigtas kurti Komisijai 2015 m. gegužės 6 d. priėmus Bendrosios skaitmeninės
rinkos strategiją, kuria, be kita ko, siekiama suteikti vartotojams geresnę prieigą prie
skaitmeninių prekių ir paslaugų visoje Europoje[4].
Europos institucijos sistemingai stebi vartotojų politiką naudodamosi vartotojų sąlygų rezultatų
suvestine, joje stebimos nacionalinės vartotojų sąlygos trijose srityse (žinios ir pasitikėjimas,
atitiktis ir vykdymo užtikrinimas, skundai ir ginčų sprendimas) ir nagrinėjama ES mažmeninės
rinkos integracijos pažanga, grindžiama įmonių ir vartotojų tarpvalstybinių sandorių ir
elektroninės prekybos plėtojimo mastu; jos taip pat naudojasi vartotojų rinkų rezultatų suvestine,
kurioje apklausiami neseniai ką nors įsigiję vartotojai siekiant nustatyti daugiau nei 40 vartotojų
rinkų rezultatus remiantis pagrindiniais rodikliais, pvz., pasitikėjimu, kad pardavėjai laikosi
vartotojų apsaugos taisyklių, pasiūlymų palyginamumu, pasirinkimo rinkoje įvairove, vartotojų
lūkesčių patenkinimo mastu ir problemų keliama žala vartotojams.[5]

B. Sektoriaus priemonės (5.5.2)
1. Vartotojų grupės
ES vartotojų interesams atstovaujančių grupių dalyvavimas yra Europos institucijų prioritetas.
Europos vartotojų konsultacinė grupė (EVKG) yra pagrindinis Komisijos forumas, kuriame
konsultuojamasi su nacionalinėmis ir Europos vartotojų organizacijomis. Įsteigta Komisijos
sprendimu 2009/705/EB, EVKG gali patarti Komisijai ir informuoti ją visais su vartotojų
interesais susijusiais ES lygmens klausimais. Europos Parlamentas ir Taryba neseniai priėmė
reglamentą dėl Sąjungos programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų
ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių
paslaugų srities politiką, nustatymo[6].
2. Vartotojų švietimas
ES organizavo vartotojų švietimo įvairiais lygmenimis veiksmus, pvz., į pradinių ir vidurinių
mokyklų programas palaipsniui įtraukė vartotojų švietimą. Europos dienoraštis yra mokyklinis
dienoraštis, skirtas vidurinės mokyklos mokiniams (15–18 metų amžiaus). Jame pateikiama
jauniems žmonėms skirta informacija su ES susijusiais klausimais, įskaitant jų, kaip vartotojų,
teises. Komisija taip pat išbandė mokytojų rengimo programas ir padėjo rengti magistro
studijų programas vartotojų politikos klausimais. Sąveikiąja internetine vartotojų švietimo
priemone „Dolceta“ (http://www.dolceta.eu) galima naudotis visose valstybėse narėse ir visomis
oficialiosiomis ES kalbomis. Ji skirta ne tik dėstytojams ir mokytojams, bet ir informuotam
vartotojui, ir, be kita ko, apima pagrindinių vartotojų teisių, produktų saugos ir finansinio
raštingumo klausimus. Siekdama skatinti universiteto lygmens švietimą vartotojų politikos
srityje, Komisija skyrė dotacijas magistro studijų programoms parengti.
3. Vartotojų informavimas
Geresnis informavimas ir geresnės žinios apie vartotojų teises galėtų padidinti vartotojų
pasitikėjimą. ES įsteigė Europos vartotojų centrus (EVC tinklą), kad būtų teikiama informacija
ir patarimai tarpvalstybinio pirkimo problemų klausimais ir nagrinėjami vartotojų skundai.

[4]Komisijos komunikatas „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ (COM(2015) 0192). Taip pat žr.
papildomus dokumentus, paskelbtus pranešime spaudai: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_en.htm.
Informacijos apie atitinkamas viešąsias konsultacijas (vykstančias, planuojamas ar pasibaigusias) galima rasti šiuo
adresu: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/consultations.
[5]Žr.: 2016 m. 12-ąjį leidimą,
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/12_edition/docs/
consumer_markets_scoreboard_2016_en.pdf
[6]2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/826 dėl 2017–2020 m. Sąjungos
programos, skirtos remti konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų
dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymo

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.5.2.pdf
http://www.dolceta.eu
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0192
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Panašiam tinklui FIN-NET tenka toks pat vaidmuo nagrinėjant su tarpvalstybinėmis
finansinėmis paslaugomis susijusius skundus. Komisija taip pat rengia valstybių narių vartotojų
informavimo kampanijas ir skelbia vartotojams skirtus praktinius vadovus. SOLVIT yra tinklas,
skirtas ginčams, kurių kyla dėl Europos teisės pažeidimų, spręsti.
Komisijos surengta Informuotumo apie vartotojų teises didinimo kampanija vyko nuo 2014 m.
pavasario iki 2016 m. pradžios, per ją piliečiai buvo informuojami apie savo teises pagal ES
vartotojų teisę ir jiems buvo nurodoma, kur reikia kreiptis, kad galėtų gauti patarimų ir pagalbą,
jei jiems kiltų klausimų ar problemų. Iniciatyva buvo siekiama pagilinti bendras prekiautojų
ir vartotojų žinias apie ES masto vartotojų teises, kurių dažniausiai atsiranda perkeliant ES
direktyvas į nacionalinę teisę. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas Vartotojų teisių direktyvai,
Direktyvai dėl nesąžiningos komercinės veiklos, Direktyvai dėl nesąžiningų sutarties sąlygų ir
Direktyvai dėl vartojimo prekių pardavimo ir garantijų.
Europos Parlamento užsakymu atlikti tyrimai parodė, kad, nors internete esama daug
informacijos apie vartotojų teises, ši informacija pasklidai pateikiama daugybėje Europos ir
nacionalinių šaltinių[7]. Portalas „Jūsų Europa“[8] atlieka svarbų vaidmenį: jis suteikia prieigą
prie kokybiškesnės informacijos apie vartotojų politiką ir sujungia įvairius informacijos šaltinius
į vieną informacijos centrą.
4. Vartotojų teisių užtikrinimas
Veiksmingas ir tinkamas šių teisių užtikrinimas yra toks pat svarbus kaip vartotojų teisių
egzistavimas. Atsakomybė už jų užtikrinimą daugiausia tenka nacionalinėms valdžios
institucijoms. Reglamentu (EB) Nr. 2006/2004 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje
šios nacionalinės valdžios institucijos sujungiamos į ES tinklą, kuriuo naudodamosi jos
gali keistis informacija ir bendradarbiauti, kad užkirstų kelią vartotojų apsaugos teisės aktų
pažeidimams (pvz., dėl klaidinančios reklamos, kelionių paketų arba nuotolinės prekybos).
Šis tinklas taip pat vykdo bendrą rinkos priežiūros ir įgyvendinimo užtikrinimo veiklą
(pvz., internetinius patikrinimus, per kuriuos valdžios institucijos tikrina svetaines siekdamos
nustatyti, ar jos laikosi teisės aktų).

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas nuolat tobulina vartotojų apsaugos Europoje taisykles. Vartotojų apsaugos politika
pasikeitė – buvusi techninio standartų derinimo politika įgyvendinat vidaus rinką tapo vienu
iš veiksnių, padedančių siekti tikslo – kurti piliečių Europą. Ėmus taikyti bendro sprendimo
procedūrą ir išplėtus pagal balsavimo kvalifikuota balsų dauguma procedūrą Taryboje priimamų
teisės aktų sritis, Parlamentui buvo suteikti įgaliojimai rengti ir griežtinti ES vartotojų apsaugos
teisės aktus. Europos Parlamento pastangų teisės aktų leidybos srityje rezultatas – nuo 2014 m.
birželio 13 d. valstybės narės privalo taikyti nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinama
Vartotojų teisių direktyva. Šią direktyvą Europos Parlamentas didžiąja balsų dauguma (615
balsavo už, 16 – prieš, 21 – susilaikė) (pranešėjas – Andreas Schwab) priėmė 2011 m. birželio
23 d. Direktyva stiprinamos vartotojų teisės, pvz., nustatytas ilgesnis persigalvojimo laikotarpis
nuotolinės prekybos ir ne prekybai skirtose patalpose sudarytų sutarčių atveju, siekiama
daugiau su kainomis susijusio skaidrumo, uždrausta iš anksto pažymėti langelius ir pateikiama
aiškesnė informacija apie skaitmeninį turinį, siekiant didinti ES vartotojų pasitikėjimą.
Šiuo metu Parlamentas svarsto pasiūlymą persvarstyti Reglamentą dėl bendradarbiavimo

[7]2013 m. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto A teminiam skyriui parengtas tyrimas „Europos
vienas bendras informacinis punktas“ (angl. European Single Point of Contact): http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/etudes/join/2013/507453/IPOL-IMCO_ET(2013)507453_EN.pdf
[8]http://europa.eu/youreurope/citizens/index_lt.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507453/IPOL-IMCO_ET(2013)507453_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507453/IPOL-IMCO_ET(2013)507453_EN.pdf
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_lt.htm
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vartotojų apsaugos srityje (Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004), siekdamas padidinti nacionalinių
institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo taisyklių ir
procedūrų veiksmingumą.[9] Parlamentas taip pat imasi veiksmų Europos sutarčių taisyklių dėl
prekių pardavimo internetu ir skaitmeninio turinio tiekimo srityje.
Parlamentas atlieka svarbų vaidmenį ne tik dirbdamas ES teisės aktų leidybos srityje, bet ir
nustatydamas vartotojų apsaugos srities darbotvarkę, kai priima savo iniciatyva rengiamus
pranešimus[10]. Parlamentas ypač aktyviai siekė užtikrinti, kad būtų skiriama daugiau biudžeto
lėšų priemonėms tokiose srityse kaip vartotojų informavimas ir (finansinis) švietimas, taip
pat atstovavimo vartotojams plėtojimas valstybėse narėse, ypatingą dėmesį skirdamas toms
valstybėms narėms, kurios į ES įstojo po 2004 m.
Neseniai atlikti tyrimai rodo, kad šiuo metu vykstantis „Brexit“ procesas nulems neapibrėžtumą
ir turės neigiamą poveikį vartotojų teisėms.[11] Parlamentui teks labai svarbus vaidmuo
užtikrinant demokratinį teisėtumą ir pagarbą piliečių teisėms šiame procese.[12]

Mariusz Maciejewski / Sarabjeet Hayer
06/2017

[9]Žr.: EP teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nacionalinių
institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo projektą,
(2016/0148(COD)).
[10]Pvz., nauja Europos vartotojų politikos darbotvarkė; 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl
pažeidžiamų vartotojų teisių stiprinimo strategijos; 2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl naujos
vartotojų reikalų politikos strategijos.
[11]Kramme M., Consequences of Brexit in the area of public procurement, 2017, http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602055_EN.pdf
[12]Stoll P.T., The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process, 2017 (http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0148(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602055/IPOL_STU(2017)602055_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602055/IPOL_STU(2017)602055_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
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