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VARTOTOJŲ POLITIKA: PRINCIPAI IR PRIEMONĖS

Įgyvendinant efektyvią vartotojų apsaugos politiką, užtikrinamas tinkamas ir
veiksmingas bendrosios rinkos veikimas. Šios politikos tikslas – užtikrinti vartotojų
teises prekybininkų atžvilgiu ir sustiprinti pažeidžiamų vartotojų apsaugą. Vartotojų
apsaugos taisyklėmis gali būti gerinami rinkos veiklos rezultatai visos ekonomikos
labui. Jomis užtikrinamas didesnis sąžiningumas rinkose ir, teikiant kokybiškesnę
informaciją vartotojams, gali būti siekiama labiau į aplinką ir socialinę sferą orientuotų
rinkos veiklos rezultatų. Vartotojų įgalėjimas ir veiksmingas jų saugumo užtikrinimas
bei ekonominių interesų apsauga yra tapę kertiniais ES politikos siekiais.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4 straipsnio 2 dalies f punktas, 12, 114
ir 169 straipsniai bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 38 straipsnis.

TIKSLAI

Siekdama remti vartotojų interesus ir užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, Sąjunga
turi prisidėti prie vartotojų sveikatos, saugos ir ekonominių interesų apsaugos. Be to,
Sąjunga turi skatinti vartotojų teisę į informaciją ir švietimą bei teisę burtis į organizacijas
savo interesams apsaugoti. Vartotojų apsauga turi būti įtraukiama į visas reikiamas
politikos sritis, kurias apima ES teisėkūra.

VEIKSMAI

A. Bendra informacija
ES veiksmų programa vartotojų politikos srityje grindžiama 2020 m. lapkričio 13 d.
priimta Naująja vartotojų darbotvarke. Darbotvarkėje „Siekiant tvaraus atsigavimo
didinamas vartotojų atsparumas“ pateikiama atnaujinta 2020–2025 m. ES vartotojų
politikos vizija. Remiantis ja siekiama spręsti ir neatidėliotinas vartotojų problemas,
susijusias su COVID-19 pandemija.
Darbotvarkė apima penkias pagrindines prioritetines sritis:
— žaliąją pertvarką, siekiant atremti naujus iššūkius, susijusius su vartotojų

teisėmis, ir pasinaudoti jos teikiamomis įgalėjimo galimybėmis bei užtikrinti, kad
tausūs produktai ir gyvenimo būdas būtų prieinami visiems, nepriklausomai nuo
geografinės padėties ar pajamų;
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— skaitmeninę pertvarką, siekiant kurti saugesnę skaitmeninę erdvę vartotojams,
kurioje būtų saugomos jų teisės, ir užtikrinti vienodas sąlygas, kad būtų galima
diegti inovacijas ir teikti naujesnes bei geresnes paslaugas visiems europiečiams;

— veiksmingą vykdymo užtikrinimą ir teisių gynimą, keliant COVID-19 poveikio
vartotojų teisėms klausimą ir kovojant su klaidinančia informacija apie
ekologiškumą bei nesąžininga komercine praktika, susijusia su įtakos internete
metodais ir personalizavimu. Nors už vartotojų teisių užtikrinimą visų pirma
atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, ES atlieka svarbų koordinavimo ir
rėmimo vaidmenį, kuris grindžiamas Reglamentu dėl bendradarbiavimo vartotojų
apsaugos srityje;

— rūpinimąsi konkrečiais vartotojų poreikiais, atsižvelgiant į vartotojų, kuriems
atsidūrus pažeidžiamoje padėtyje gali prireikti papildomų apsaugos priemonių,
poreikius. Tokias situacijas gali lemti socialinės aplinkybės arba specifinės asmenų
ar vartotojų grupių ypatybės;

— vartotojų apsaugą globaliniame kontekste, užtikrinant importo saugą ir apsaugant
ES vartotojus nuo nesąžiningos praktikos, kurią taiko ES nepriklausančių šalių
operatoriai, vykdant rinkos priežiūrą ir glaudžiau bendradarbiaujant su reikiamomis
ES šalių partnerių institucijomis.

ES institucijos vykdo sistemingą vartotojų politikos stebėseną rengdamos vartotojų
sąlygų rezultatų suvestinę, kurioje stebimos nacionalinės sąlygos, vartotojams
sudaromos trijose (žinių ir pasitikėjimo, atitikties ir vykdymo užtikrinimo bei skundų
ir ginčų sprendimo) srityse, ir, atsižvelgiant į įmonių ir vartotojų tarpvalstybinių
sandorių bei elektroninės prekybos plėtojimo mastą, analizuojama ES mažmeninės
rinkos integracijos pažanga. Dar vienas būdas vartotojų politikai sistemingai stebėti
yra vartotojų rinkų rezultatų suvestinė, kurioje apklausiami neseniai ką nors įsigiję
vartotojai. Taip daugiau nei 40-ies vartotojų rinkų veikla stebima remiantis tokiais
pagrindiniais rodikliais, kaip pasitikėjimas, kad pardavėjai paisys vartotojų apsaugos
taisyklių, pasiūlymų palyginamumas, pasirinkimo įvairovė rinkoje, vartotojų lūkesčių
patenkinimo mastas ir žala, padaroma vartotojams susidūrus su problemomis.
Be to, siekiant, kad bendroji rinka pasiektų visą savo potencialą ir būtų užtikrintas
Europos atsigavimas po COVID-19 pandemijos, 2021 m. balandžio 28 d. buvo pradėta
įgyvendinti Bendrosios rinkos programa. Pagal šią programą, kuriai 2021–2027 m.
laikotarpiu skirtas 4,2 mlrd. EUR biudžetas, numatytas integruotas paketas bendrosios
rinkos, įskaitant finansų paslaugas, valdymui remti ir stiprinti.
B. Sektoriaus priemonės (2.2.2)
1. Vartotojų grupės
ES vartotojų interesams atstovaujančių grupių dalyvavimas yra ES institucijų
prioritetas. Europos vartotojų konsultacinė grupė yra pagrindinis Komisijos forumas,
kuriame konsultuojamasi su nacionalinėmis ir Europos vartotojų organizacijomis. Ši
Komisijos sprendimu 2009/705/EB įsteigta grupė gali patarti Komisijai ir informuoti ją
visais su vartotojų interesais susijusiais ES lygmens klausimais. 2017 m. Parlamentas
ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2017/826 dėl Sąjungos programos, skirtos remti
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konkrečiai veiklai, kuria skatinamas vartotojų ir kitų galutinių finansinių paslaugų gavėjų
dalyvavimas formuojant Sąjungos finansinių paslaugų srities politiką, nustatymo.
2. Vartotojų švietimas
ES įvairiais lygmenimis organizuoja vartotojų švietimo veiksmus, pvz., vartotojų
švietimas pamažu įtraukiamas į pradinių ir vidurinių mokyklų programas. Viena iš tokių
iniciatyvų yra „Vartotojų klasė“ – daugiakalbė Europos masto bendruomeninė interneto
svetainė mokytojams. Joje galima rasti gausią vartotojų švietimo išteklių iš visos
ES biblioteką ir interaktyvių bendradarbiavimo priemonių, kurios praverčia rengiantis
pamokoms ir dalijantis jomis su moksleiviais bei kitais mokytojais. Interaktyvi internetinė
vartotojų švietimo priemonė „Dolceta“ skirta ne tik mokytojams ir dėstytojams, bet ir
vartotojams. Naudojantis ja, be kita ko, keliami pagrindinių vartotojų teisių, gaminių
saugos ir finansinio raštingumo klausimai.
3. Vartotojų informavimas
Geresnis informavimas ir išsamesnės žinios apie vartotojų teises gali padėti stiprinti
vartotojų pasitikėjimą. ES steigia Europos vartotojų centrus (EVC tinklas), kurie
informuoja ir pataria apsipirkimo užsienyje klausimais bei nagrinėja vartotojų skundus.
Tokį pat vaidmenį teikiant skundus dėl tarpvalstybinių finansinių paslaugų teikia
paraleliai veikiantis tinklas FIN-NET. Komisija taip pat rengia vartotojų informavimo
kampanijas valstybėse narėse ir skelbia praktinius vadovus vartotojams. Tinklas
SOLVIT yra tarnyba, padedanti spręsti ginčus, kylančius pažeidus ES teisę.
Svarbų vaidmenį atlieka portalas „Your Europe“, suteikiantis prieigą prie patikslintos
informacijos apie vartotojų politiką ir atliekantis vieno informacijos centro, telkiančio
įvairius informacijos šaltinius, vaidmenį. Prieiga prie informacijos tobulinama ir
naudojantis bendraisiais skaitmeniniais vartais (Reglamentas (ES) 2018/1724).
2022 m. kovo 30 d. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl direktyvos, kuria – geresne
apsauga nuo nesąžiningos veiklos ir geresniu informavimu – siekiama suteikti
vartotojams daugiau galių dalyvauti žaliojoje pertvarkoje. Pagrindinis pasiūlymo
tikslas – paskatinti vartotojus pirmenybę teikti ekologiškam pasirinkimui, suteikiant
jiems būtiną informaciją.
4. Vartotojų teisių užtikrinimas
Veiksmingas ir tinkamas vartotojų teisių užtikrinimas svarbus ne mažiau nei
pačios teisės. Pagrindinė atsakomybė už šių teisių vykdymo užtikrinimą tenka
nacionalinėms valdžios institucijoms. Vadovaujantis Reglamentu (ES) 2017/2394
dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo
užtikrinimą, bendradarbiavimo, šios nacionalinės institucijos sujungiamos į ES masto
tinklą, kuris sudaro joms sąlygas keistis informacija ir bendradarbiauti, siekiant užkirsti
kelią vartotojų apsaugos teisės aktų pažeidimams (pvz., dėl klaidinančios reklamos,
atostogų paketų ar nuotolinės prekybos). Be to, šis tinklas atlieka koordinuotus tyrimus
ir vykdymo užtikrinimo veiklą (pvz., internetines patikras, kurių metu valdžios institucijos
analizuoja, ar svetainės laikosi teisės aktų).
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EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas nuolat tobulina ES vartotojų apsaugos taisykles. Vartotojų apsaugos
politika pasikeitė: techninio standartų derinimo politika, įgyvendinta siekiant pažangos
vidaus rinkoje, tapo vienu iš veiksnių siekiant pažangiau įgyvendinti tikslą kurti piliečių
Europą. Parlamento pastangų teisėkūros srityje rezultatas yra tai, kad nuo 2014 m.
birželio 13 d. valstybės narės taiko nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinama
Vartotojų teisių direktyva, Parlamente priimta didžiąja balsų dauguma.
2017 m. gruodžio 12 d. Parlamentas priėmė Reglamentą (ES) 2017/2394 dėl
nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo
užtikrinimą, bendradarbiavimo, kad nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų
apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo taisyklės ir procedūros taptų
veiksmingesnės.
Komisijai pateikus pasiūlymą dėl naujų galimybių vartotojams, 2019 m. lapkričio
27 d. Parlamentas priėmė Direktyvą (ES) 2019/2161 dėl geresnio Sąjungos vartotojų
apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimo ir modernizavimo. 2020 m. lapkričio 25 d.
Parlamentas priėmė Direktyvą (ES) 2020/1828 dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant
apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus.
Parlamentas ne tik priima ES teisės aktus, bet ir nustato vartotojų apsaugos politikos
darbotvarkę priimdamas savo iniciatyva rengiamus pranešimus. Parlamentas ypač
aktyviai stengiasi užtikrinti, kad daugiau biudžeto lėšų būtų skiriama vartotojų apsaugos
priemonėms ir vartotojų atstovavimo veiklos plėtrai valstybėse narėse, ypač tose,
kurios prie ES prisijungė po 2004 m. 2018 m. rugsėjo 13 d. Parlamentas priėmė
rezoliuciją dėl dvejopos produktų kokybės bendrojoje rinkoje, kurioje pažymima, kad
tokia praktika diskriminacinė ir neatitinka vartotojų lūkesčių.
2020 m. lapkričio 25 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją „Tvaresnės bendros rinkos
verslui ir vartotojams kūrimas“, kurioje akcentuojama vartojimo prekių patvarumo ir
pataisomumo svarba. Be to, pabrėžiama, jog svarbu, kad vartotojams būtų užtikrinama
daugiau teisių ir informacijos, kuria remdamiesi jie galėtų priimti tvarius sprendimus[1].
Per COVID-19 krizę vartotojų apsauga tapo ypač svarbi, kad būtų išmokėtos
kompensacijos už atšauktas paslaugas ir kovojama su klaidingos informacijos
sklaida bei sukčiais, prekiavusiais suklastotais ar reikalavimų neatitikusiais medicinos
reikmenimis už išpūstą kainą. 2020 m. kovo 23 d. Vidaus rinkos ir vartotojų
apsaugos (IMCO) komitetas išsiuntė raštą ES Komisijos pirmininkės vykdomajai
pavaduotojai Margrethei Vestager, Komisijos nariams Thierry Bretonui ir Didier
Reyndersui bei Tarybai pirmininkavusioms Kroatijos atstovams. Jame buvo raginama
imtis papildomų kovos su COVID-19 krize veiksmų ir atkreiptas dėmesį į tai, kad
būtina demokratinė šio proceso priežiūra. 2020 m. lapkričio 9 d. Ekonominės, mokslo
ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius surengė IMCO komitetui skirtą internetinį
seminarą[2] COVID-19 poveikio vidaus rinkai ir vartotojų apsaugai tema. Jo metu

[1]Vienas iš susijusių tyrimų yra Keirsbilck, B. ir kt., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation („Tausus
vartojimas ir vartotojų apsaugos teisės aktai“), Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakyta publikacija, Ekonomikos,
mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2020.
[2]„Milieu Consulting“ SRL, The impact of COVID-19 on the Internal Market and consumer protection – IMCO Webinar
Proceedings („COVID-19 poveikis vidaus rinkai ir vartotojų apsaugai. Internetinio seminaro IMCO komitetui medžiaga“), Vidaus
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buvo akcentuojamas priemonių, nacionaliniu ir ES lygmenimis įvestų neigiamiems
pandemijos padariniams sušvelninti, poveikis ir pateikta pasiūlymų dėl to, ką dar
būtų galima padaryti siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą dabar ir
per būsimas krizes. 2020 m. lapkričio 19 d. už teisingumą ir vartotojų reikalus
atsakingas Komisijos narys Didier Reynders IMCO komitetui pristatė Naująją vartotojų
darbotvarkę. Šioje darbotvarkėje nagrinėjamas COVID-19 poveikis vartotojams ir
keliami ilgesnio laikotarpio vartotojų politikos klausimai, susiję su žaliąja ir skaitmenine
pertvarka, atsaku į vartotojų pažeidžiamumą, veiksmingu vartotojų teisių užtikrinimu ir
tarptautiniu bendradarbiavimu su šalimis partnerėmis.
2021 m. vasario 22 d. IMCO komitetui buvo pristatytas išsamus COVID-19 poveikio
vidaus rinkai tyrimas[3]. Jame įvardytas laisvo prekių, paslaugų ir asmenų judėjimo
apribojimų, taikytų valstybių narių ir ES lygmeniu, poveikis. Be to, tyrime pateikiamos
politikos rekomendacijos dėl to, kaip ateityje kovoti su krizėmis nesuvaržant laisvo
judėjimo, pvz., skiriant lėšų būsimoms vakcinoms kurti ir įsigyti bei nenutrūkstamai
koordinuojant atitinkamas taisykles ES lygmeniu.
Vartotojų politika internetinių ir skaitmeninių paslaugų srityse – tai sritis, kuriai
Parlamentas ir ypač IMCO komitetas skiria itin daug dėmesio. 2020 m. birželio mėn.
IMCO komiteto prašymu atliktame tyrime[4] dėl neteisėto turinio moderavimo, kurį vykdo
interneto platformos, konstatuota, kad, siekiant apsaugoti vartotojus nuo neteisėto
ar žalingo turinio internete, greta interneto platformų vykdomos bendro reguliavimo
veiklos esama galimybių griežtinti ES teisinę sistemą. 2021 m. birželio mėn.
paskelbtame tyrime buvo analizuojamas tikslinės reklamos poveikis reklamuotojams,
patekimui į rinką ir vartotojų pasirinkimui.
2020 m. spalio 20 d. Parlamentas priėmė tris rezoliucijas: „Skaitmeninių paslaugų
aktas: bendrosios rinkos veikimo gerinimas“, „Skaitmeninių paslaugų aktas ir su
pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai“ bei „Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės
ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai“. Jose
apibrėžiamas jo planas, kaip ateityje turėtų būti užtikrintas bendrosios skaitmeninės
rinkos veikimas, įskaitant griežtesnę vartotojų apsaugą internete. Didelė pranešimų
savo iniciatyva turinio dalis buvo įtraukta į Komisijos pasiūlymus, kurie buvo iš dalies
pakeisti ir dėl kurių IMCO komitetas sėkmingai balsavo 2021 m. gruodžio mėn.
(2.1.7). 2022 m. kovo ir balandžio mėn. pasiekti preliminarūs politiniai susitarimai
dėl Skaitmeninių rinkų akto ir Skaitmeninių paslaugų akto yra nepaprastai svarbūs
vartotojų apsaugos skaitmeninėje aplinkoje požiūriu.
2021 m. rugsėjo 27 d. IMCO komitetas surengė viešąjį klausymą dėl vartotojų apsaugos
ir automatizuoto sprendimų priėmimo priemonių šiuolaikinės ekonomikos kontekste.
Ypatingas dėmesys klausymo metu buvo skiriamas sprendimams, susijusiems su
vartotojų apsauga nuo rizikos, kylančios naudojant profesionalias dirbtinio intelekto

rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakyta publikacija, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius,
Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2020.
[3]Marcus, J. S. ir kt., The impact of COVID-19 on the Internal Market („COVID-19 poveikis vidaus rinkai“), Vidaus rinkos ir
vartotojų apsaugos komiteto užsakyta publikacija, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos
Parlamentas, Liuksemburgas, 2021.
[4]De Streel, A. ir kt., Online Platforms’ Moderation of Illegal Content Online („Interneto platformų vykdomas neteisėto turinio
moderavimas“), Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakyta publikacija, Europos Parlamento Ekonomikos, mokslo ir
gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Liuksemburgas, 2020.
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paslaugas ir išmaniuosius produktus, pagrįstus automatizuoto sprendimų priėmimo
priemonėmis. Be to, buvo akcentuojami vartotojams teikiamos informacijos kokybės
ir kiekio gerinimo sprendimai. Vartotojų, įmonių, sertifikavimo įstaigų ir akademinės
bendruomenės atstovai išdėstė savo požiūrį į dabartinę ES sistemą ir reikalavimus,
kurie turėtų būti keliami siekiant užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą ir pasitikėjimą.
Jie taip pat pateikė savo nuomonę dėl iššūkių, su kuriais dėl to susidurtų įmonės, ir
dėl to, kaip būtų galima užtikrinti veiksmingą vykdymą. IMCO komiteto nariai pabrėžė,
kad būtina kurti pasitikėjimą skatinančią aplinką, ir paaiškino, kaip, jų nuomone, turėtų
būti tobulinama dabartinė reglamentavimo sistema. Be to, 2022 m. gegužės mėn.
IMCO komitetas organizavo viešąjį klausymą dėl skaitmeninių gaminių pasų ir didesnio
skaidrumo bei stipresnės vartotojų apsaugos kaip priemonės vartotojų informavimui
skaitmenizacijos aplinkoje gerinti.
Maža to, 2022 m. balandžio 7 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl teisės į remontą.
Rezoliucijoje keliamas dvejopas tikslas: aprūpinti vartotojus gaminiais, kurie ir ilgiau
tarnautų, ir galėtų būti sutaisomi. 2022 m. balandžio 20 d. IMCO komitetas surengė
viešąjį klausymą dėl vartotojų teisių užtikrinimo, kai apsiperkama už ES ribų. Klausymo
metu siekta apžvelgti vartotojų teisių padėtį, kai apsiperkama ne ES, pvz., ikisutartinės
informacijos ir apsaugos nuo nesąžiningos praktikos bei sutarčių sąlygų aspektais.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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