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VARTOTOJŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

Kad ir kur Europos Sąjungoje gyventų, keliautų ar apsipirktų Europos vartotojai,
čia taikomomis vartotojų apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti jų sveikatą
ir saugumą bei apsaugoti jų ekonominius ir teisinius interesus. ES nuostatomis
reglamentuojami tiek fiziniai sandoriai, tiek elektroninė prekyba. Tai bendros
taikytinos taisyklės ir nuostatos, susijusios su konkrečiais produktais, įskaitant
vaistus, genetiškai modifikuotus organizmus, tabako gaminius, kosmetiką, žaislus ir
sprogmenis.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 ir 169 straipsniai.

TIKSLAI

Užtikrinti aukštą bendrą visų ES vartotojų apsaugos nuo rizikos ir grėsmių saugumui
ir ekonominiams interesams lygį bei stiprinti vartotojų galimybes ginti savo interesus
nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena, keliauja ar apsiperka Europos Sąjungoje.

LAIMĖJIMAI

A. Vartotojų sveikatos apsauga ir sauga
1. ES veiksmai visuomenės sveikatos ir tabako srityje (2.2.4)
2. Maisto produktai (2.2.6)
3. Vaistai (2.2.5)
4. Bendroji gaminių saugos sistema ir rinkos priežiūra
Direktyvoje 2001/95/EB numatyta bendroji gaminių saugos sistema, pagal kurią
bet kuris rinkai pateiktas gaminys privalo atitikti konkrečius standartus, susijusius
su informacijos teikimu vartotojams, priemonėmis siekiant išvengti grėsmių saugai,
gaminių saugos stebėsena ir atsekamumu, net jei jis nėra reglamentuojamas
konkrečiam sektoriui taikomais teisės aktais. Jei produktas kelia rimtą grėsmę, dėl
kurios būtina imtis skubių veiksmų, atitinkama valstybė narė turi iš karto informuoti
Komisiją naudodamasi greito valstybių narių ir Komisijos keitimosi informacija sistema
RAPEX. 2021 m. birželio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento dėl bendros
gaminių saugos, siekdama peržiūrėti Direktyvą dėl bendros gaminių saugos. Siūlomu
reglamentu bus užtikrintas šios direktyvos tęstinumas nustatant reikalavimą, kad
vartotojų gaminiai būtų saugūs, ir tam tikras pareigas ekonominės veiklos, įskaitant
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elektronines prekyvietes, vykdytojams bei įtraukiant nuostatas dėl standartų, pagal
kuriuos būtų laikomasi bendros saugos reikalavimo, parengimo. Juo bus atnaujinta
ir modernizuota bendra ne maisto produktų saugos sistema bei užtikrintos vienodos
sąlygos įmonėms.
5. Kosmetikos gaminių, civilinio naudojimo sprogmenų ir žaislų saugumas
Į Reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 įtrauktomis nuostatomis dėl sudedamųjų medžiagų
aprašų ir informacinio ženklinimo užtikrinama kosmetikos gaminių sauga ir sykiu
vartotojų apsauga. Didžioji dalis reglamento nuostatų taikomos nuo 2013 m. liepos
11 d. Civilinio naudojimo sprogmenų ir panašių gaminių saugumo reikalavimai
apibrėžti direktyvose 93/15/EEB, 2008/43/EB, 2004/57/EB ir Sprendime 2004/388/EB,
kuriuos pakeitė naujos redakcijos Direktyva dėl civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų
(2014/28/ES) ir Direktyva dėl pirotechnikos gaminių (2013/29/ES). Žaislų saugumo
reikalavimai nustatyti Direktyvoje 2009/48/EB. Reikiamus standartus peržiūri ir rengia
Europos standartizacijos komitetas (CEN).
6. Įperkamos komunikacijos verslui ir vartotojams (2.1.8)
B. Vartotojų ekonominių interesų apsauga
1. Informacinės visuomenės paslaugos, elektroninė prekyba, elektroniniai ir
tarptautiniai mokėjimai
Direktyva 2000/31/EB (E. prekybos direktyva) apima (ES įsisteigusių) internetinių
paslaugų teikėjų atsakomybę, elektroninius sandorius internetu ir kitą internetinę veiklą,
pvz., naujienų skelbimą, duomenų bazių ir finansines paslaugas, profesines paslaugas,
pramogų paslaugas (užsakomąsias vaizdo paslaugas), tiesioginės rinkodaros ir
reklamos paslaugas bei prieigą prie interneto. Ji bus atnaujinta būsimuoju Skaitmeninių
paslaugų aktu. Direktyva (ES) 2015/2366 dėl tarptautinių kredito pavedimų ir
Reglamentu (EB) Nr. 2021/1230 dėl tarptautinių mokėjimų užtikrinama, kad mokesčiai
už tarptautinius mokėjimus eurais būtų tokie pat, kaip ir mokėjimai, šia valiuta atliekami
konkrečioje valstybėje narėje.
2. Televizija be sienų
Direktyva 2010/13/ES užtikrinamas laisvas transliavimo paslaugų judėjimas, sykiu
paisant tam tikrų viešojo intereso tikslų, pvz., kultūrų įvairovės, atsakymo teisės,
vartotojų apsaugos ir nepilnamečių apsaugos. Jos nuostatos susijusios su,
pvz., alkoholinių gėrimų, tabako gaminių ir vaistų reklama, teleparduotuvėmis
ir programomis, kurioms būdingi pornografijos ar kraštutinio smurto elementai.
Visuomenei ypač svarbūs renginiai turi būti transliuojami nemokamai, nekoduojant –
net jei mokami televizijos kanalai būna įsigiję išimtines transliacijos teises.
3. Nuotolinės prekybos sutartys ir sutartys, sudarytos ne prekybai skirtose
patalpose, prekių pardavimas ir garantijos bei nesąžiningos sutarčių sąlygos
Nuo 2014 m. birželio 13 d. Vartotojų teisių direktyva (2011/83/ES) pakeitė Tarybos
direktyvą 85/577/EEB ir Direktyvą 97/7/EB. Be to, ja iš dalies pakeista Tarybos direktyva
93/13/EEB dėl nesąžiningų sutarties sąlygų ir Direktyva 1999/44/EB dėl vartojimo
prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų. Naująja direktyva sustiprintos
vartotojų teisės: nustatytos vartotojams teiktinos informacijos taisyklės, apibrėžta teisė
atsisakyti sutarties ir suderintos tam tikros sutarčių nuostatos. Vadovaujantis Direktyva
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2002/65/EB, reglamentuojama nuotolinė prekyba vartotojams skirtomis finansinėmis
paslaugomis.
4. Nesąžininga komercinė praktika bei lyginamoji ir klaidinanti reklama
Pagal Direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos (įmonių
veiklos vartotojų atžvilgiu) draudžiama klaidinanti ir agresyvi praktika, apgaulinga
veikla (pvz., prekyba darant spaudimą, klaidinanti rinkodara ir nesąžininga reklama)
bei veikla, kai vartotojas verčiamas kažką įsigyti. Ji apima kriterijus, pagal kuriuos
nustatoma agresyvi komercinė veikla (priekabiavimas, prievarta ir nederamas
spaudimas), bei nesąžiningos komercinės veiklos juodąjį sąrašą. Pagal Direktyvą
2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos draudžiami klaidinantys
reklamos skelbimai. Joje nustatytos ir sąlygos, kuriomis leidžiama lyginamoji reklama.
2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos komunikate (COM(2012) 0702) buvo siūloma
peržiūrėti šią direktyvą, siekiant užpildyti teksto spragas ir ypatingą dėmesį atkreipti
į klaidinančių įmonių žinynų problemą. 2019 m. pabaigoje buvo priimta naujoji
Direktyva (ES) 2019/2161 dėl geresnio Sąjungos vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo
užtikrinimo ir modernizavimo. Šia nauja direktyva iš dalies pakeista Tarybos direktyva
93/13/EEB (dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais) bei Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 98/6/EB (dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų
produktų kainas), 2005/29/EB (dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų
atžvilgiu vidaus rinkoje) ir 2011/83/ES (dėl vartotojų teisių). Kalbant apie nesąžiningą
praktiką, 2022 m. balandžio mėn. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komitetas
surengė viešąjį klausymą dėl vartotojų teisių užtikrinimo apsiperkant už ES ribų,
siekiant įvardyti iššūkius, su kuriais vartotojai susiduria apsipirkdami ne ES.
5. Atsakomybė už brokuotus gaminius ir kainos nurodymas
Direktyvoje 1999/34/EB apibrėžiamas objektyvios atsakomybės arba atsakomybės
be gamintojo kaltės principas, kai žala patiriama dėl brokuoto gaminio. Žalą patyręs
vartotojas, siekiantis gauti kompensaciją, turi per trejus metus pateikti žalos, gaminio
broko ir priežastinio ryšio įrodymus. Pagal Direktyvą 98/6/EB dėl prekių kainų
prekiautojai įpareigojami nurodyti pardavimo kainas ir kainas už tam tikrą matavimo
vienetą, kad būtų galima tiksliau ir paprasčiau palyginti rinkos produktų kainas ir
kiekį. Direktyvoje 1999/44/EB nustatytos prekių garantijos vartotojams: prekiautojai,
parduodantys vartojimo prekes ES, turi atlyginti už broką, kuris jau buvo pristatymo
metu ir išaiškėjo per dvejų metų laikotarpį. 2011 m. ši direktyva buvo atnaujinta, o tada
panaikinta ir pakeista Direktyva (ES) 2019/771.
6. Vartojimo ir hipotekiniai kreditai
Remiantis Direktyva 2008/48/EB užtikrinama, kad kreditoriai naudotų tą pačią
standartinę Europos vartojimo kreditų informaciją, t. y. formą, kuri apima visą
informaciją apie sutartį, įskaitant kredito išlaidas ir bendros kredito kainos metinę
normą. Vartotojai gali nutraukti kredito sutartį nenurodydami priežasties per 14 dienų
po sutarties sudarymo. Be to, jie gali bet kada anksčiau grąžinti kreditą, o kreditorius
gali paprašyti teisingos ir objektyviai pagrįstos kompensacijos. 2021 m. birželio
mėn. Europos Komisija pasiūlė atnaujinti galiojusias taisykles (COM(2021) 0347).
Pasiūlymu išplečiama dabartinės Vartojimo kreditų direktyvos taikymo sritis, įtraukiant
daugiau gaminių, kurie gali būti rizikingi vartotojams. Juo taip pat skatinama mažinti
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informacijos, kuri vartotojams pateikiama reklamoje, kiekį, o ypatingas dėmesys
sutelkiamas į tai, kaip ir kada vartotojams pateikiama ikisutartinė informacija. Pasiūlymu
patobulinamos ir taisyklės, pagal kurias vertinamas kreditingumas, o valstybių narių
prašoma skatinti finansinį švietimą bei užtikrinti, kad vartotojai būtų konsultuojami skolų
klausimais.
Direktyvoje 2014/17/ES dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties
nekilnojamojo turto apibrėžta bendra sutarčių, apimančių vartojimo kreditą, užtikrintą
hipoteka, arba kitaip susijusį su gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, sistema.
Ja siekiama sukurti veiksmingą bendrąją hipotekos rinką vartotojų labui ir apibrėžiamos
sąlygos, siekiant užtikrinti aukštą skolintojų ir kredito tarpininkų profesionalumo lygį[1].
7. Atostogų paketai ir pakaitinio naudojimosi būstai
Pagal Direktyvą (ES) 2015/2302 apsaugomos kertinės vartotojų teisės rezervuojant
atostogų paketus ar kitokio pobūdžio sudėtines keliones, pvz., kai interneto svetainėje
rezervuojamas pasirinktas skrydžio ir viešbučio arba automobilio nuomos derinys.
Direktyvoje 2008/122/EB dėl pakaitinio naudojimosi, ilgalaikių atostogų produktų,
perpardavimo ir keitimosi nustatyta prekiautojo pareiga suteikti informaciją apie tai, kas
sudaro sutartį, ir vartotojo teisė nemokamai nutraukti sutartį nenurodant priežasties per
14 kalendorinių dienų.
8. Oro transportas
Reglamentais (EB) Nr. 261/2004 ir (EB) Nr. 2027/97 (su pakeitimais) nustatytos
bendros kompensacijų ir pagalbos keleiviams taisyklės, taikomos atsisakius įsodinti į
lėktuvą ir atšaukus arba ilgam atidėjus skrydį, bei oro vežėjo atsakomybės taisyklės,
taikomos nelaimės atveju. Reglamentu (EB) Nr. 80/2009 dėl kompiuterinių oro
transporto produktų rezervavimo sistemų apibrėžti įpareigojimai sistemų pardavėjams
(leisti lygiomis teisėmis dalyvauti visiems vežėjams) ir vežėjams (informaciją vienodai
atidžiai bei laiku perduoti visoms sistemoms). Remiantis juo, taikomi bendri kriterijai
ir procedūros oro susisiekimo ir oro transporto krovinių vežimo kainoms, kurias oro
vežėjai taiko už oro susisiekimo paslaugas Bendrijoje, nustatyti. Po 2001 m. rugsėjo
11 d. teroristinių išpuolių Reglamentu (EB) Nr. 300/2008 buvo apibrėžtos bendros
taisyklės civilinės aviacijos saugumo standartų srityje.
9. Energijos rinkos
2009 m. priimtu trečiuoju ES energijos rinkos teisės aktų rinkiniu buvo siekiama
tobulinti energijos vidaus rinkos veikimą ir išspręsti struktūrines problemas. Jis apėmė
penkias pagrindines sritis, įskaitant didesnį mažmeninių rinkų skaidrumą vartotojų
labui. Pagal Direktyvą 2012/27/ES energijos vartotojams suteikiama galimybė geriau
kontroliuoti tai, kaip jie vartoja energiją, užtikrinant nesudėtingą ir nemokamą prieigą
prie duomenų apie vartojimą naudojantis individualiais skaitikliais. Reglamento (ES)
2017/1369 tikslas – užtikrinti, kad sudėtinga informacija apie konkrečių buitinių prietaisų
suvartojamą energiją ir energinį naudingumą būtų pateikiama aiškiu ir suprantamu
formatu. Savo ruožtu, vartotojai, planuodami pirkinius, galėtų priimti informacija
pagrįstus sprendimus ir rinktis efektyviausius prietaisus. ES energijos vidaus rinkoje

[1]Vienas iš aktualių tyrimų: Wiewiórowska, A. ir kt., Contribution to Growth:Legal Aspects of Protecting European Consumers
(„Indėlis į augimą: teisiniai Europos vartotojų apsaugos aspektai“), Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakyta
publikacija, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2019.
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visi ES piliečiai turi teisę į tai, kad jų namai būtų prijungti prie energetikos tinklų, ir
savo nuožiūra pasirinkti dujų arba elektros energijos tiekėją, teikiantį paslaugas jų
gyvenamoje vietoje.
10. Europos vartotojų centrų tinklas (EVC tinklas arba „Euroguichets“) ir portalas
„Your Europe“
EVC tinklas teikia vartotojams informaciją ir pagalbą vykdant tarptautinius sandorius.
Šis tinklas bendradarbiauja ir su kitais Europos tinklais: FIN-NET (finansų klausimais),
SOLVIT (vidaus rinkos klausimas) bei Europos teisminiu tinklu civilinėse ir komercinėse
bylose. Portalas „Your Europe“ teikia išsamią informaciją vartotojams apie sutartines
teises, telekomunikacijų ir interneto paslaugas, finansinius produktus ir paslaugas,
galimai nesąžiningą elgesį, energijos tiekimą bei vartotojų ginčių sprendimą. Sistema
buvo dar labiau patobulinta įdiegus bendruosius skaitmeninius vartus (Reglamentas
(ES) 2018/1724).
C. Vartotojų teisinių interesų apsauga
1. Alternatyvaus ginčų sprendimo procedūros ir elektroninis ginčų sprendimas
Alternatyvaus ginčų sprendimo procedūros – tai neteisminio ginčų sprendimo
mechanizmai, padedantys vartotojams ir prekiautojams spręsti konfliktus dažniausiai
pasitelkiant trečiąją šalį, pvz., tarpininką, arbitrą arba ombudsmeną. Rekomendacijoje
98/257/EB, Sprendime Nr. 20/2004/EB ir Tarybos rezoliucijoje 2000/C 155/01 nustatyti
principai, kuriais per alternatyvaus ginčų sprendimo sistemų procedūras turi būti
vadovaujamasi siekiant užtikrinti, kad kiekvienas vartotojas galėtų naudotis pigesniais
ir greitesniais teisių gynimo būdais. Vadovaujantis Direktyva 2009/22/EB dėl ieškinių
dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus, buvo suderinti galiojantys ES ir nacionalinės
teisės aktai kolektyviniams vartotojų interesams apsaugoti bei apibrėžti ieškiniai dėl
uždraudimo priemonių, kuriuos reaguojant į kitų šalių komercinės veiklos vykdytojų
pažeidimus galima teikti kompetentingam nacionaliniam teismui. Pagal Direktyvą
2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo vartotojai gali kreiptis į
kvalifikuotus alternatyvaus ginčų sprendimo subjektus kilus sutartiniam ginčui su verslo
subjektu dėl pirkinio, įsigyto internetu arba ne internetu, savo šalyje arba užsienyje.
Reglamentu (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio ginčų sprendimo ES vartotojams ir
prekiautojams sudaromos sąlygos elektroniniu būdu spręsti ginčus, susijusius su
pirkiniais, įsigytais savo šalyje arba užsienyje, naudojantis ES masto ginčų sprendimo
platforma, prie kurios nuo 2016 m. vasario mėn. gali prisijungti alternatyvaus ginčų
sprendimo subjektai.
2. Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose bei nacionalinių
valdžios institucijų pareiga bendradarbiauti
Sprendimu 2001/470/EB buvo sukurtas Europos teisminis tinklas, kad, tobulinant
valstybių narių teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose
mechanizmus, gyvenimas palengvėtų piliečiams, kuriems gresia tarptautinis
bylinėjimasis. Remiantis šiuo sprendimu, teikiama ir praktinė informacija, kad piliečiams
būtų lengviau siekti teisingumo. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 įkurtas
nacionalinių valdžios institucijų, atsakingų už veiksmingą ES vartotojų apsaugos
teisės nuostatų vykdymo užtikrinimą, tinklas. Remiantis šiuo reglamentu, nuo 2005 m.
gruodžio 29 d. minėtosios institucijos įpareigotos bendradarbiauti, kad būtų užtikrintas
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ES teisės vykdymas ir, pasitelkiant atitinkamas teisines priemones, užkertamas kelias
pažeidimams ES viduje.
3. Atstovaujamieji ieškiniai kolektyviniams vartotojų interesams apsaugoti
Direktyva 2009/22/EB buvo suderinti ieškiniai dėl uždraudimo, siekiant apsaugoti
kolektyvinius vartotojų interesus. Direktyva 2014/104/ES buvo užtikrinta, kad bet
kuris asmuo, patyręs žalą dėl konkurencijos teisės pažeidimo, galėtų veiksmingai
pasinaudoti teise pareikalauti visos kompensacijos. Pagal Direktyvą (ES) 2020/1828
buvo išplėsta draudimų sistemos taikymo sritis, kad ji apimtų įvairias horizontaliąsias
ir konkretiems sektoriams skirtas ES priemones, susijusias su kolektyvinių vartotojų
interesų apsauga, bei nustatytos kompensacinio teisių gynimo procedūros.
D. Priemonės, įgyvendintos prasidėjus COVID-19 protrūkiui
Kadangi pandemijos metu padaugėjo pažeidimų, susijusių su pasiūlymais internete,
valstybių narių vartotojų apsaugos institucijos tarnybos, padedamos Komisijos,
paskelbė bendrą poziciją dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (BVAS),
kurioje reikalaujama, kad interneto platformos imtųsi veiksmingų priemonių
neteisėtoms rinkodaros kampanijoms nutraukti. Bendrame komunikate „Kova su
dezinformacija apie COVID-19. Svarbiausia – tikri faktai“ taip pat akcentuojama
būtinybė kovoti su dezinformacija siekiant apsaugoti vartotojus.
Dėl sutrikimų, kilusių atnaujinus sienų kontrolę ir apribojus keliones, 2020 m. kovo
18 d. Komisija paskelbė gaires, kuriomis siekta užtikrinti, kad ES vartotojų teisės būtų
nuosekliai taikomos visoje ES. ES – vienintelis pasaulio regionas, kuriame piliečiai
saugomi taikant išsamų keleivių teisių rinkinį, – nesvarbu, ar jie keliautų lėktuvais, ar
traukiniais, ar laivais, ar miesto arba tolimojo susisiekimo autobusais. Kelionę atšaukus,
vežėjai keleiviams turi pasiūlyti kompensaciją (grąžinti pinigus už bilietus) arba kelionę
kitu maršrutu.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas aktyviai dalyvauja rengiant ir stiprinant ES vartotojų apsaugos teisės
aktus bei sykiu išsaugant rinkų ir vartotojų interesų pusiausvyrą. Vartotojų apsaugos
priemonės yra įtrauktos į 2020–2025 m. Naują vartotojų darbotvarkę, iniciatyvą „Naujos
galimybės vartotojams“, Europos žaliąjį kursą ir Žiedinės ekonomikos veiksmų planą
bei kitas iniciatyvas.
Be to, Europos vartotojai naudojasi privalumais, kuriuos teikia veiksmai ir priemonės
įvairiems ES vidaus rinkos aspektams stiprinti. Tai apima daugybę dokumentų,
parengtų įgyvendinant Bendrosios skaitmeninės rinkos iniciatyvą, kuriais griežtai
į vartotojus orientuotos priemonės derinamos su rinkos modelio priemonėmis,
įskaitant reglamentus dėl tarptinklinio ryšio mokesčių, Reglamentą dėl interneto
ryšio vietos bendruomenėse skatinimo, Reglamentą dėl internetinio turinio paslaugų
perkeliamumo, Reglamentą dėl tarpvalstybinio siuntinių pristatymo, Bendrąjį duomenų
apsaugos reglamentą, Geografinio blokavimo reglamentą, Europos elektroninių ryšių
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kodeksą, Reglamentą dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo ir Direktyvą dėl autorių
teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje[2].
Savo 2020 m. lapkričio 25 d. rezoliucijoje dėl produktų saugos bendrojoje rinkoje
klausimo sprendimo Parlamentas ragino peržiūrėti Direktyvą dėl bendros gaminių
saugos. Rezoliucijoje Komisija raginama atnaujinti ir nustatyti suderintas rinkos
priežiūros taisykles, kurios būtų taikomos suderintiems ir nesuderintiems gaminiams,
teikiamiems rinkai ne internetu arba internetu, ir pritaikyti jas skaitmeniniam amžiui,
taip pat pakeisti produktų saugos taisykles, siekiant atremti iššūkius, kylančius dėl tokių
naujų technologijų, kaip dirbtinis intelektas, susietieji produktai ir robotika.
Įsibėgėjant skaitmeninei revoliucijai, Parlamentas surengė nemažai diskusijų dėl
vartotojų apsaugos. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto prašymu
2020 m. vasario 18 d. Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis
skyrius surengė praktinį seminarą „E. prekybos taisyklės, tinkamos skaitmeniniam
amžiui“, kurį lydėjo įvairūs tyrimai[3] būsimojo Skaitmeninių paslaugų akto klausimu.
Ekspertai ir suinteresuotieji subjektai primygtinai laikosi nuomonės, kad Skaitmeninių
paslaugų aktu turi būti nustatytos griežtos elektroninėms prekyvietėms taikytinos
vartotojų apsaugos priemonės.
Pastaruoju metu atlikta daug įvairių mokslinių tyrimų vartotojų apsaugos srityje. 2020 m.
spalio 27 d. Parlamento nariams buvo pristatytas tyrimas[4] „Internetiniuose žaidimuose
naudojamos „skrynelės“ ir jų poveikis vartotojams, ypač jauniesiems vartotojams“,
o po pristatymo buvo surengta klausimų valanda. „Skrynelė“ – tai vaizdo žaidimų
savybė, paprastai sutinkama žaidžiant, tačiau norint už ją galima susimokėti ir tikrais
pinigais. Kadangi joms naudojami atsitiktinio prizo mechanizmai, nerimaujama, kad
šios „skrynelės“ gali tapti vartais į azartinius lošimus ir ypač pakenkti jauniesiems
vartotojams.
2021 m. sausio mėn. buvo paskelbtas informacinis pranešimas[5] „Kompensacijos už
atšauktą arba atidėtą kelionę: teisės ir jų vykdymo užtikrinimas“, kuriame apžvelgiamos
pagal ES teisę numatytos vartotojų teisės, kai kelionė atšaukiama, ypatingą dėmesį
teikiant COVID-19 pandemijai, bei pateikiamos praktinės gairės vartotojams.
Tikslinės reklamos poveikio reklamuotojams, patekimui į rinką ir vartotojų pasirinkimui
tyrime[6] analizuojama internetinės reklamos rinkos dinamika. Kalbant apie vartotojų

[2]Vienas iš aktualių tyrimų: Wiewiórowska, A. ir kt., Contribution to Growth:Legal Aspects of Protecting European Consumers
(„Indėlis į augimą: teisiniai Europos vartotojų apsaugos aspektai“), Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakyta
publikacija, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2019.
[3]Maciejewski, M., Blandin, L., Digital Services Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and Consumer
Protection („Skaitmeninių paslaugų aktas. Bendrosios skaitmeninės rinkos ir vartotojų apsaugos galimybės bei iššūkiai“), Vidaus
rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakyta publikacija, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius,
Europos Parlamentas, Liuksemburgas, 2020.
[4]Cerulli-Harms, A. ir kt., Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers
(„Internetiniuose žaidimuose naudojamos „skrynelės“ ir jų poveikis vartotojams, ypač jauniesiems vartotojams“), Vidaus rinkos ir
vartotojų apsaugos komiteto užsakyta publikacija, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos
Parlamentas, Liuksemburgas, 2020.
[5]Maciejewski, M. ir kt., Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay:rights and their
enforcement („Kompensacijos už atšauktą arba atidėtą kelionę: teisės ir jų vykdymo užtikrinimas“), Vidaus rinkos ir vartotojų
apsaugos komiteto užsakyta publikacija, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos
Parlamentas, Liuksemburgas, 2021.
[6]Fourgberg, N. ir kiti, Online advertising:the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer choice
(„Tikslinės reklamos poveikis reklamuotojams, patekimui į rinką ir vartotojų pasirinkimui“), Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos
komiteto užsakyta publikacija, Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos Parlamentas,
Liuksemburgas, 2021.
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apsaugą, jame gilinamasi į tai, kaip kainas ir vartotojų pasirinkimą gali paveikti
tokie elementai, kaip personalizuota, atrankiai orientuota ir elgsena grindžiama
reklama bei skaitmeninis skatinimas. Tyrime konstatuojama, kad atrankiojo adresavimo
metodai gali būti naudingi vartotojams, nes reklama pritaikoma atsižvelgiant į tai,
kas juos domina. Tiesa, atrankusis adresavimas kelia ir nemažą susirūpinimą,
susijusį su nepakankamai skaidriu vartotojų duomenų naudojimu, tuo, kad taikomasi
į pažeidžiamas vartotojų grupes, ir dizaino aspektais, dėl kurių vartotojai priima savo
interesams prieštaraujančius sprendimus (manipuliatyvūs dizaino sprendimai). Kalbant
apie pastaruosius, 2022 m. kovo mėn. IMCO komitetas surengė viešąjį klausymą, kad
būtų įvardyti pavojai, kuriuos ši praktika kelia vartotojams.
2021 m. spalio 28 d. IMCO komitetas surengė viešąjį klausymą dvejopos prekių
kokybės bendrojoje rinkoje klausimu. Ekspertai (atstovavę vartotojų asociacijoms,
verslo organizacijų ir pan.) atkreipė dėmesį į iššūkius, su kuriais dėl dvejopos kokybės
praktikos vartotojai ir pramonė susiduria, pvz., prireikus informuoti vartotojus apie
prekių diferencijavimą. Jie aptarė ir tai, kaip didinti vartotojų informuotumą šiuo
klausimu.
Po mėnesio, 2021 m. gruodžio 9 d., IMCO komitetas balsavo dėl Žaislų saugos
direktyvos įgyvendinimo ataskaitos projekto, siekdamas užtikrinti, kad Sąjungos rinkai
būtų teikiami tik saugūs žaislai.
2022 m. vasario mėn. buvo paskelbtas nuomonės formuotojų poveikio reklamai
ir vartotojų apsaugai bendrojoje rinkoje tyrimas[7]. Jame analizuojamas nuomonės
formuotojų atsakomybės už klaidinančios informacijos skleidimą ir nesaugių produktų
reklamą mastas. Pastaraisiais metais smarkiai auganti nuomonės formuotojų
rinkodaros veikla neretai siejama su klaidinančios informacijos sklaida siekiant
patraukti pažeidžiamų vartotojų dėmesį. Neseniai buvo pasiekti preliminarūs politiniai
susitarimai dėl Skaitmeninių paslaugų akto ir Skaitmeninių rinkų akto. Juose daug
dėmesio skiriama atitinkamai skaidrumo stiprinimui ir internetinių platformų prieigos
valdytojų veiklos reglamentavimui – dviem jautrioms nuomonės formuotojų veiklos
sferos sritims.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[7]Michaelsen, F., Collini, L. ir kt., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market
(„Nuomonės formuotojų poveikis reklamai ir vartotojų apsaugai bendrojoje rinkoje“), Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos
komiteto užsakyta publikacija, Ekonomikos, mokslo politikos ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius, Europos
Parlamentas, Liuksemburgas, 2022.
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