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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 2005/29/EB įgyvendinimo 
(2013/2116(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus 
rinkoje (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva)1, 

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Pirmoji Nesąžiningos komercinės veiklos 
direktyvos taikymo ataskaita“ (COM(2013) 0139),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl Nesąžiningos komercinės veiklos 
direktyvos taikymo (COM(2013) 0138),

– atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų 
vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos 
srityje)2, 

– atsižvelgdamas į 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
98/27/EB dėl draudimų ginant vartotojų interesus3, 

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl 
nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir Direktyvos 
2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos perkėlimo, įgyvendinimo ir 
vykdymo užtikrinimo4, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
užsakymu atliktą tyrimą „Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos (2005/29/EB) ir 
Direktyvos dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (2006/114/EB) perkėlimas ir 
taikymas“5, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų 
komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

A. kadangi vartojimas yra vienas iš Sąjungos augimo variklių, todėl vartotojai turi didžiausią 

                                               
1 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
2 OL L 364, 2004 12 9, p. 1.
3 OL L 166, 1998 6 11, p. 51.
4 Priimti tekstai, 2009 1 13, P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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įtaką Europos Sąjungos ekonomikai;

B. kadangi Direktyva 2005/29EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos, kuria 
reglamentuojama klaidinanti reklama ir kita nesąžininga komercinė veikla įmonėms ir 
vartotojams sudarant sandorius, yra pagrindinė Sąjungos teisinė priemonė; 

C. kadangi Direktyvos vadinamosiomis bendrosios rinkos nuostatomis siekiama visoje 
Sąjungoje užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, įmonėms garantuojant didelį teisinį 
tikrumą ir mažinant tarpvalstybinės prekybos kliūtis;

D. kadangi laikinos nukrypti leidžiančios nuostatos, kuriomis vadovaudamosi valstybės narės 
toliau taikydavo už pačią direktyvą labiau ribojančias ar griežtesnes nacionalinės teisės 
nuostatas ir kitų ES teisės aktų nuostatas dėl minimalaus suderinimo, neteko galios 
2013 m. birželio 12 d.;

E. kadangi to pageidaujančios valstybės narės gali išplėsti direktyvos taikymo sritį, į ją 
įtraukdamos ir įmonių tarpusavio santykius, ir kadangi iki šiol tą padarė tik keturios 
valstybės narės;

F. kadangi Europos Komisija paskelbė, kad netrukus ji siūlys persvarstyti įmonių tarpusavio 
santykiams reglamentuoti skirtą Direktyvą 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios
reklamos;

G. kadangi dėl skaitmeninės ekonomikos ir technologijų plėtros pradėta naudotis kitokiais 
pirkimo būdais ir pasikeitė įmonių prekių ir paslaugų reklamos ir pardavimo būdai;

1. pabrėžia šia direktyva įgyvendinamo teisės akto veiksmingumą ir jo svarbą didinant 
vartotojų ir prekybininkų pasitikėjimą vidaus rinkoje sudaromais sandoriais, ypač 
tarpvalstybiniais sandoriais, ir įmonėms užtikrinant didesnį teisinį tikrumą;

2. apgailestauja, kad, nepaisant Direktyvos 2006/114/EB, kuria siekiama kovoti su
klaidinančia reklama įmonių tarpusavio santykių srityje, nuostatų, tam tikra veikla, ypač 
su įmonių žinynais susijęs sukčiavimas, vis dar vykdoma; atkreipia dėmesį į Komisijos 
ketinimą netrukus pasiūlyti iš dalies keisti įmonių tarpusavio santykius reglamentuojančią 
Direktyvą 2006/114/EB, siekiant geriau kovoti su tokia veikla; nemano esant tikslinga 
nedelsiant išplėsti įmonių ir vartotojų santykiams taikomos Direktyvos 2005/29/EB 
apimtį, į ją įtraukiant ir įmonių tarpusavio santykius; 

3. mano, kad šiuo metu netikslinga papildyti I priede pateiktą „juodąjį sąrašą“; vis dėlto 
ragina Komisiją sudaryti nesąžiningos veiklos rūšių, kurias vadovaudamosi bendraisiais 
direktyvos principais įvardijo nacionalinės valdžios institucijos, sąrašą, siekiant įvertinti 
tokio papildymo galimybę ateityje;

4. primena, kad nuo 2013 m. birželio 12 d. valstybės narės nebegali toliau vadovautis iki šiol 
galiojusiomis laikinomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis; todėl ragina valstybes nares 
kuo skubiau suderinti savo teisės aktus su direktyvos tekstu;
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5. dar kartą tvirtina, kad svarbu ir būtina, jog valstybės narės visapusiškai taikytų ir 
adekvačiai įgyvendintų direktyvą;

6. ragina Komisiją toliau atidžiai stebėti, kaip taikoma direktyva, ir prireikus patraukti 
atsakomybėn direktyvą pažeidusias, jos neįgyvendinusias ar neteisingai ją taikančias 
valstybes nares, vadovaujantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo;

7. dar kartą kartoja, kaip svarbu stiprinti už direktyvos taikymą atsakingų nacionalinių 
valdžios institucijų bendradarbiavimą; ragina Komisiją vykdyti savo įsipareigojimus ir iki 
2014 m. pabaigos išsamiai išnagrinėti Reglamento dėl bendradarbiavimo vartotojų 
apsaugos srityje (BVAS reglamentas) apimtį, jo veiksmingumą ir jame numatytos veiklos 
mechanizmus;

8. pabrėžia vadinamųjų patikrų, atliekamų vykdant BVAS reglamentą, naudą ir ragina 
Komisiją plėtoti ir stiprinti tokius veiksmus; primygtinai ragina Komisiją susisteminti 
surinktus duomenis, sudaryti su tokiomis patikromis susijusių veiksmų, kurių ėmėsi 
Komisija ir valstybės narės, sąrašą ir paviešinti savo analizę;

9. apgailestauja, kad, nepaisant dabar galiojančio oro transporto bilietų kainas 
reglamentuojančio Europos Sąjungos teisės akto ir 2007 m. atliktos lėktuvo bilietus 
parduodančių interneto svetainių patikros vykdant BVAS reglamentą, vartotojai ir toliau 
tampa aukomis dėl daugelio klaidinančios veiklos rūšių šioje srityje; 

10. mano, kad dėl direktyvos nesilaikymo taikomos sankcijos visada turėtų būti ne mažesnės 
nei iš nesąžiningos ar klaidinančios veiklos gauta nauda; primena valstybėms narėms, kad 
direktyvoje nustatyta, jog sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios; 
prašo Komisijos surinkti ir išnagrinėti duomenis apie valstybių narių taikomas sankcijas;

11. palankiai vertina Komisijos sukurtą DNKV duomenų bazę; apgailestauja, kad ši prieinama 
tik anglų kalba; prašo Komisijos nuosekliai didinti kalbų, kuriomis būtų prieinama 
duomenų bazė, skaičių ir didinti jos matomumą, ypač ją daryti matomą ekonominės 
veikos vykdytojams;

12. pabrėžia Komisijos nustatytų gairių svarbą taikant direktyvą; palankiai vertina Komisijos 
ketinimą persvarstyti šį dokumentą iki 2014 m.;

13. pabrėžia, kaip svarbu, kad vartotojai galėtų pasinaudoti veiksmingomis, skubiomis ir 
nebrangiomis teisių gynimo priemonėmis; prašo valstybių narių šiuo klausimu visiškai 
įgyvendinti direktyvą dėl alternatyvių ginčų sprendimo būdų ir neteisminio ginčų 
sprendimo internetu;

14. primena vartotojų susidomėjimą kolektyvinių ieškinių mechanizmais; ragina Komisiją 
pateikti pasiūlymą dėl teisės akto siekiant sukurti visos Sąjungos nuoseklų kolektyvinių 
ieškinių mechanizmą vartotojų apsaugos srityje, taikytiną tarpvalstybiniams atvejams; 
pabrėžia, kad kolektyvinio ieškinio klausimu Sąjunga pirmiausia turėtų sutelkti dėmesį į
nacionaliniu lygmeniu tinkamai pripažintus subjektų pareikštus atstovaujamuosius 
ieškinius ir vadovautis išankstinio sutikimo principu (angl. opt-in);

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Direktyva 2005/29/EB siekiama apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningos įmonių komercinės 
veiklos jų atžvilgiu, didinti vartotojų pasitikėjimą vidaus rinkoje sudaromais sandoriais ir 
užtikrinti didesnį teisinį tikrumą įmonėms. 

Jūsų pranešėjas laikosi nuomonės, kad dabar galiojančios direktyvos nuostatų pakanka, ir 
nemano, kad šiuo metu yra reikalinga iš esmės persvarstyti direktyvos tekstą; jo manymu, 
svarbiausia, kad valstybės narės visiškai įgyvendintų ir tinkamai taikytų direktyvą.

Vertėtų iškelti klausimą dėl galimybės išplėsti direktyvos taikymo sritį ir ją taikyti įmonių 
tarpusavio sandoriams (angl. B2B), ypač siekiant išspręsti su įmonių žinynais susijusio 
sukčiavimo problemą. Savo ataskaitoje COM(2013) 139 Europos Komisija tvirtina, kad tai 
nėra geriausias pasirinkimas, o jūsų pranešėjas su tuo sutinka:

– Direktyvoje 2006/114/EB jau numatyta galimybė kovoti su tokia veikla, o Komisija, 
pranešusi apie savo ketinimą siūlyti nedelsiant persvarstyti šios direktyvos tekstą, šia proga 
galės pateikti paaiškinimus, kurie, jos manymu, reikalingi siekiant sustiprinti jau galiojantį 
teisės aktą. Šia proga Parlamentas nepraleis galimybės atlikti bendro teisės aktų leidėjo 
vaidmenį.

– Be to, to pageidaujančios valstybės narės jau gali taikyti Direktyvą 2005/29/EB įmonių 
tarpusavio santykiams – iki šiol tai darė tik keturios valstybės narės. 

– Be to, įmonių ir vartotojų santykiams taikomos direktyvos taikymo srities išplėtimas į ją 
įtraukiant įmonių tarpusavio santykius pakenktų šiuo metu galiojančiam teisės aktui, kuriame 
įmonių tarpusavio sandorių ir įmonių sandorių su vartotojais (angl. B2C) sritys aiškiai 
atskirtos. 

– Galiausiai, išplėtus Direktyvos 2005/29/EB taikymo sritį į ją įtraukiant įmonių tarpusavio 
sandorius, už jos taikymą atsakingos valdžios institucijos turėtų spręsti ir įmonių tarpusavio 
sandorių atvejus (kaip ir įmonių sandorių su vartotojais atvejus), dėl to gali kilti su direktyvos 
taikymu susijusių problemų. 

Dėl visų šių priežasčių jūsų pranešėjas, kaip ir Europos Komisija, nemano, kad Direktyvos 
2005/29/EB taikymo srities išplėtimas į ją įtraukiant įmonių tarpusavio sandorius šiuo metu 
yra tikslingas. 

Kalbant apie būtinybę geriau taikyti direktyvą, vis dar yra jos taikymo trūkumų, todėl 
Komisija turi toliau atidžiai stebėti, kaip taikoma direktyva, ir nedvejodama patraukti 
atsakomybėn direktyvą pažeidusias, jos neįgyvendinusias ar neteisingai ją taikančias 
valstybes nares, vadovaudamasi Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo. 

Jūsų pranešėjas taip pat pabrėžia būtinybę stiprinti nacionalinių valdžios institucijų 
bendradarbiavimą BVAS tinklo lygmeniu. Komisijos sumanymas surengti valdžios 
institucijoms ir teisinės sistemos veikėjams skirtus mokymus yra geras; tokių mokymų tikslas 
turėtų būti būtent išsamesnių žinių apie kitose valstybėse narėse įdiegtos sistemos veikimą 
suteikimas. 
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Jūsų pranešėjas primena patikrų būtinybę ir prašo jas sustiprinti. Be to, patartina, kad per 
tokias patikras surinkti duomenys ir veiksmai, kurių bus imtasi po tokių patikrų, būtų 
viešinami.

Vis dėlto, net jeigu valstybės narės tinkamai ir visiškai taiko direktyvą, įmonės jos labiau 
laikysis tik sustiprinus prevenciją ir aiškiai apibrėžus būsimas sankcijas pažeidimo atveju. 
Jūsų pranešėjas laikosi nuomonės, kad niekam negalima suteikti galimybės gauti naudos iš 
nesąžiningos veiklos: sankcijos visada turi būti didesnės nei iš tokios veiklos gauta nauda. 
Nacionalinės valdžios institucijų tarpusavio dialogas ir jų dialogas su Europos Komisija apie 
už nesąžiningą komercinę veiklą nubaustoms įmonėms taikomas sankcijas galėtų būti 
naudingas.

Nors šiuo metu pačios direktyvos teksto nebūtina keisti, būtų tikslinga pateikti tam tikrus 
paaiškinimus, o jūsų pranešėjas palankiai vertina Europos Komisijos ketinimą ateinančiais 
mėnesiais atnaujinti kartu su direktyva pateiktas gaires. 

Atnaujinant šias gaires bus galimybė pateikti paaiškinimus dėl ikisutartinės informacijos, 
kurią, kaip garantiją, pardavėjas turi pateikti vartotojui, ir leistinos su oro transporto bilietų 
kainomis susijusios reklamos. Vartotojų apsaugos požiūriu tai yra dvi svarbios sritys. 

DNKV duomenų bazės nauda yra visuotinai pripažinta, ir jūsų pranešėjas palankiai vertina 
EB ketinimą ją plėsti. Tačiau tai, kad duomenų bazė prieinama tik anglų kalba, gali kelti tam 
tikrų problemų MVĮ ir labai mažoms įmonėms. Šiuo klausimu būtų naudinga, ypač mažoms ir 
labai mažoms įmonėms, kad ši duomenų bazė būtų prieinama įvairiomis ES kalbomis. 

Galiausiai svarbiausia vartotojams užtikrinti veiksmingas, skubias ir nebrangias teisių gynimo 
priemones. Šiuo klausimu valstybės narės privalo visiškai įgyvendinti direktyvą dėl 
alternatyvių ginčų sprendimo būdų ir neteisminio ginčų sprendimo internetu. 

Jūsų pranešėjas primena, kad daugelis vartotojų nedrįsta reikalauti nuostolių atlyginimo, jeigu 
reikalaujama suma jiems atrodo nedidelė. Siekiant, kad vartotojai visiškai pasinaudotų savo 
teisėmis, reikia palaikyti sumanymą dėl visos Sąjungos nuoseklaus kolektyvinių ieškinių 
mechanizmo vartotojų apsaugos srityje, taikytino tarpvalstybiniams atvejams ir grindžiamo 
išankstinio sutikimo principu (angl. opt-in), sukūrimo.

Galiausiai jūsų pranešėjas pabrėžia būtinybę geriau informuoti vartotojus apie pagalbą, kurią, 
siekiant žalos atlyginimo, jiems gali suteikti ir vartotojų asociacijos, ir Europos vartotojų 
centrai. 


