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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Įmonių apsauga nuo klaidinamosios rinkodaros veiklos ir veiksmingo vykdymo 
užtikrinimas. Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos 
peržiūra

(2013/0000(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Įmonių apsauga nuo 
klaidinamosios rinkodaros veiklos ir veiksmingo vykdymo užtikrinimas“ 
(COM(2012) 0702),

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (kodifikuota 
redakcija)1,

– 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)2,

– 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)3,

– atsižvelgdamas į 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 98/27/EB dėl draudimų ginant vartotojų interesus4,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl klaidinančių įmonių žinynų5,

– 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 užtikrinimo6,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl klaidinančių žinynų leidėjų7,

                                               
1 OL L 376, 2006 12 27, p. 21.
2 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
3 OL L 364, 2004 12 9, p. 1.
4 OL L 166, 1998 6 11, p. 51.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0269.
6 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0008.
7 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0608.
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– atsižvelgdamas į Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytą 
tyrimą „Klaidinanti žinynų leidėjų veikla, turint mintyje esamus ir būsimus vidaus rinkos 
teisės aktus, skirtus vartotojų ir MVĮ apsaugai“1,

– atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 19 d. Ekonomikos ir socialių reikalų komiteto 
nuomonės projektą dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Įmonių apsauga nuo 
klaidinamosios rinkodaros veiklos ir veiksmingo vykdymo užtikrinimas. Direktyvos 
2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos peržiūra“ (COM(2012)0702)2, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Teisės 
reikalų komiteto bei Peticijų komiteto nuomones (A7-0000/2013),

A. kadangi klaidinamoji rinkodaros veikla gali būti įvairi ir dažniausiai ja užsiima klaidinamų 
įmonių žinynų leidėjai: nesąžininga įmonė siunčia formas ir prašo, kad įmonės, esą 
nemokamai, jas užpildytų arba atnaujintų jose savo įmonės pavadinimą ir kontaktinę 
informaciją; kadangi pasirašiusieji vėliau supranta, kad iš tikrųjų jie netyčia pasirašė 
sutartį, paprastai bent trejiems metams, pagal kurią jie įtraukiami į įmonių žinyną ir už tai 
turi mokėti iki 1000 EUR arba daugiau per metus;

B. kadangi nežinoma, kiek finansinių nuostolių dėl klaidinamosios rinkodaros veiklos patiria 
ES, bet, remiantis tam tikrais nacionaliniais statistiniais duomenimis, galima spėti, kad 
kasmet jie siekia milijardus eurų; 

C. kadangi nuo klaidinamosios rinkodaros veiklos pirmiausia nukenčia MVĮ, visų pirma 
mažosios ir labai mažos įmonės; kadangi taip pat taikomasi į mokyklas, bažnyčias, 
ligonines, NVO, savivaldybes ir kitas viešojo sektoriaus institucijas;

D. kadangi nukentėjusieji nuo klaidinamosios rinkodaros veiklos dažnai jaučia gėdą ir 
nepraneša apie tokią veiklą teisėsaugos institucijoms; kadangi šiuo atžvilgiu labai svarbu, 
kad tos institucijos sudarytų lengvesnes sąlygas pranešti ir teiktų tokiems atvejams deramą 
pirmenybę;

E. kadangi įmonių apsaugos lygis valstybėse narėse labai skiriasi; tik Austrija ir Belgija į 
savo teisės aktus yra įtraukusios konkretų draudimą dėl klaidinančių įmonių žinynų 
leidėjų veiklos, o Nyderlandai panašų teisės aktą šiuo metu rengia;

F. kadangi labai svarbu laikytis nuoseklaus požiūrio, pagal kurį užtikrinama prevencijos ir 
baudimo pusiausvyra; kadangi, kol nebus aiškių šiai problemai spręsti skirtų teisinių 
nuostatų, teisėsaugos institucijos ir toliau nesiims ryžtingų veiksmų;

G. kadangi šiuo metu nesąžiningus prekiautojus labai sunku susekti, nes dažnai jie sąskaitas 
faktūras siunčia iš vienos šalies į kitą, o jų banko sąskaita yra dar kitoje šalyje, todėl taip 

                                               
1 IP/A/IMCO/ST/2008-06.
2 INT/675 - CES1233-2013_00_00_TRA_PA.
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pat sunku atsekti pinigų pervedimus;

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą, tačiau pabrėžia, kad reikia daugiau pastangų, 
pirmiausia vykdymo užtikrinimo atžvilgiu;

Prevencija ir informavimas

2. pabrėžia, kad turi būti geriau keičiamasi informacija tarp valstybių narių; ragina valstybes 
nares įsteigti arba paskirti pagrindinius nacionalinius centrus, kuriems įmonės ir kiti 
nukentėjusieji nuo klaidinamosios veiklos galėtų apie tai pranešti ir kuriuose jie galėtų 
gauti pagalbos ir praktinių žinių apie įvairių formų sukčiavimo prevenciją ir kovą su juo; 
mano, kad kiekvienas pagrindinis centras turėtų tvarkyti duomenų bazę, kurioje būtų 
registruojama visų rūšių klaidinamoji rinkodaros veikla ir kurioje būtų pateikiama lengvai 
suprantamų pavyzdžių; ragina Komisiją užtikrinti sklandaus keitimosi informacija iš 
nacionalinių duomenų bazių koordinavimą, be kita ko, lengvinant skubių pranešimų 
sistemos, kuria nustatoma nauja veikla, kūrimą;

3. mano, kad nacionaliniai pagrindiniai centrai turėtų aktyviai dalytis informacija su valdžios 
institucijomis, piliečiais ir įmonėmis, taip pat bendradarbiaudami tarpusavyje vienas kitą 
perspėti apie naują klaidinamąją veiklą ir padėti MVĮ sprendžiant tarpvalstybinius ginčus, 
nukreipdamos su sukčiavimu susidūrusias įmones į tinkamiausią teisinį mechanizmą;

4. ragina nacionalines verslo organizacijas, pirmiausia MVĮ organizacijas, glaudžiai 
bendradarbiauti su nacionaliniais pagrindiniais centrais; šiuo atžvilgiu taip pat palankiai 
vertina viešojo ir privačiojo sektoriaus bendradarbiavimą;

5. ragina Komisiją išnagrinėti galimybę remiantis patvirtintais kriterijais sudaryti visoje ES 
galiojantį juodąjį nesąžiningų įmonių sąrašą, kad būtų galima užkirsti kelią tokioms 
įmonėms plėsti veiklą kitose valstybėse narėse;

6. ragina Europolą aktyviau šalinti šių formų sukčiavimą renkant informaciją apie 
tarpvalstybinę klaidinamąją rinkodaros veiklą ir analizuojant nusikalstamų įmonių 
struktūras, taip pat sukurti spartaus nacionalinių teisėsaugos institucijų keitimosi 
atnaujinta informacija apie šią veiklą ir struktūras mechanizmus;

7. pabrėžia, kad, siekdamos užkirsti kelią nesąžiningų įmonių veiklai, nacionalinės vykdymo 
užtikrinimo institucijos turi glaudžiau bendradarbiauti su tais, kurie sudaro sąlygas 
klaidinamajai rinkodaros veiklai, pvz., su bankais, telefono ryšio įmonėmis, pašto 
paslaugų teikėjais ir išieškojimo agentūromis;

Vykdymo užtikrinimas ir baudžiamasis persekiojimas

8. susirūpinęs pažymi, kad daugelis valstybių narių tyrimo institucijų labai nenoriai imasi 
nagrinėti klaidinamosios rinkodaros veiklos atvejų ir dažnai teigia nemanančios, jog 
pavyks surinkti pakankamai įrodymų, kad būtų galima nustatyti įrodinėjimo pareigą; 
pabrėžia, kad vyriausybės turi aktyviai kovoti su finansiniais ir ekonominiais 
nusikaltimais;

9. mano, kad reikia gerinti klaidinamosios rinkodaros veiklos tyrimą ir baudžiamąjį 



PE510.678v01-00 6/8 PR\935428LT.doc

LT

persekiojimą; todėl ragina Komisiją parengti nacionalinėms teisėsaugos institucijoms 
skirtas geriausios nacionalinių teisėsaugos institucijų patirties tyrimo ir baudžiamojo 
persekiojimo gaires; ragina valstybes nares gerinti atitinkamų tyrimo ir teisminių 
institucijų gebėjimus ir kompetenciją;

10. pabrėžia, kad reikia nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas nuobaudas, ir 
primena, kad baudžiamosios sankcijos gali turėti prevencinį poveikį;

11. apgailestauja, kad Komisija neatsižvelgė į Parlamento rekomendaciją iš dalies išplėsti 
Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymo sritį, kad I priedas (juodasis sąrašas) 
būtų taikomas ir įmonių tarpusavio sutartims; mano, kad iš dalies pakeitus ne 
Direktyvą 2006/114/EB, bet šią direktyvą, bus taikomas nuoseklesnis požiūris, nes tada 
išplėsta nesąžiningos komercinės veiklos samprata ir juodasis sąrašas bus taikomi ir 
įmonių tarpusavio santykiams; pabrėžia, kad tada bus galima išvengti būtinybės plėsti 
klaidinančios reklamos sampratą, o tai būtų būtina siekiant įtraukti visų formų 
klaidinamąją veiklą;

12. ragina Komisiją pirmumo tvarka ištirti, ar galima neleisti dėl klaidinamosios rinkodaros 
veiklos kaltomis pripažintoms įmonėms bent penkerius metus dalyvauti ES viešųjų 
pirkimų procedūrose ir (arba) gauti ES finansavimą;

13. ragina valstybes nares užtikrinti, kad jų mokesčių institucijos glaudžiai bendradarbiautų su 
pagrindiniais nacionaliniais centrais ir aktyviai tikrintų įmones, kurios, kaip pranešta, 
taiko klaidinamosios rinkodaros metodus;

14. pabrėžia, kad už įmonių registraciją atsakingos organizacijos, pvz., prekybos ir pramonės 
rūmai, aktyviau siektų nustatyti įtartiną elgesį ir užkirsti kelią nesąžiningai veiklai;

15. atkreipia dėmesį pirmiausia į nesąžiningų skolų išieškojimo agentūrų, kurios 
nedvejodamos daro spaudimą įmonėms reikalaudamos apmokėti sąskaitas faktūras, nors 
žino arba galėjo žinoti, kad tos sąskaitos faktūros yra nesąžiningos, vaidmenį; ragina 
Komisiją ir valstybes nares pasiūlyti priemones, kuriomis būtų galima geriau kontroliuoti 
tokias agentūras prieš jas oficialiai įsteigiant ir vėliau;

16. susirūpinęs pažymi, kad ginčų sprendimo procesai pasirodė esantys neveiksmingi, ilgi ir 
brangūs ir kad jais neužtikrinama tinkama ir laiku teikiama kompensacija už padarytą 
žalą; ragina Komisiją pateikti pasiūlymą, kad nukentėjusieji nuo klaidinamosios 
rinkodaros veiklos galėtų veikti prieš nesąžiningą įmonę bendrai; pabrėžia, kad 
nukentėjusieji turėtų turėti galimybę, kad jiems prireikus galėtų atstovauti specialios 
organizacijos, pvz., nacionalinės verslininkų organizacijos; ragina numatyti veiksmingas 
teisių gynimo priemones nukentėjusiesiems, įskaitant atitinkamų sutarčių panaikinimą;

Tarptautinis bendradarbiavimas už ES ribų

17. pabrėžia, kad klaidinamoji rinkodaros veikla yra tarptautinė problema, jokiu būdu 
nesibaigianti ties valstybių narių sienomis; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares 
bendradarbiauti šiuo klausimu tarptautiniu lygmeniu su trečiosiomis šalimis ir 
kompetentingomis tarptautinėmis organizacijomis;
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18. ragina Komisiją aktyviau dalyvauti Tarptautinėje masinės rinkodaros darbo grupėje, kurią 
sudaro teisėsaugos, reguliavimo ir vartotojų agentūros iš JAV, Australijos, Belgijos, 
Kanados, Nyderlandų, Nigerijos bei JK ir kurios veikloje taip pat dalyvauja Europolas;

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

Klaidinamoji rinkodaros veikla gali būti įvairi, dažniausiai ja užsiima klaidinantys įmonių 
žinynų leidėjai: nesąžininga įmonė siunčia formas ir prašo, kad įmonė, esą nemokamai, jas 
užpildytų arba atnaujintų jose savo įmonės pavadinimą ir kontaktinę informaciją. Vėliau 
pasirašiusieji supranta, kad iš tikrųjų jie netyčia pasirašė sutartį, paprastai bent trejiems 
metams, pagal kurią jie įtraukiami į įmonių žinyną ir už tai turi mokėti iki 1000 EUR arba 
daugiau per metus.

Kita klaidinamoji rinkodaros veikla apima klaidinamąsias mokėjimo formas, užmaskuotas 
kaip sąskaitas faktūras už paslaugas, kurias prekybininkai, esą, jau užsakė, nors iš tikrųjų taip 
nėra, pasiūlymai išplėsti interneto domenų pavadinimus – nesąžiningas prekybininkas pateikia 
melagingą informaciją ir daro psichologinį spaudimą, kad būtų sudaryta sutartis už daug 
didesnę kainą nei reikėtų mokėti, jei registraciją atliktų oficialūs paslaugų teikėjai, ir 
pasiūlymai išplėsti prekių ženklų apsaugą, kad ji būtų teikiama kitose šalyse, nors tokią 
apsaugą gali suteikti tik oficialios įstaigos.

Įmonių apsaugos lygis valstybėse narėse labai skiriasi. Konkretų draudimą dėl klaidinančių 
įmonių žinynų leidėjų veiklos į savo teisės aktus yra įtraukusios tik Austrija ir Belgija. 
Austrijos Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymo 28 straipsnio a dalyje teigiama: 
„Draudžiama reklamuoti įmones konkurencijos tikslais ir įtraukti jas į žinynus, pavyzdžiui, 
geltonuosius puslapius, telefonų knygas ar panašius sąrašus, naudojant mokėjimo blankus, 
pinigų perlaidos blankus, sąskaitas, teikiant koregavimo pasiūlymus ar taikant panašius būdus 
arba siūlant tiesiogiai registruotis, jei vienareikšmiškai ir aiškiomis grafinėmis priemonėmis 
nenurodoma, kad tokia reklama yra tiesiog pasiūlymas sudaryti sutartį“. Belgijos Įstatyme dėl 
rinkos veiklos ir vartotojų apsaugos 97 straipsnio 1 dalyje teigiama: „Bet kuriai įmonei 
draudžiama tiesiogiai arba naudojant mokėjimo blankus, užsakymo blankus, sąskaitas, 
pasiūlymus, nuostatas ir sąlygas, teikiant koregavimo pasiūlymus ar panašiais dokumentais 
siūlyti reklamuotojams užsiregistruoti į žinynus, adresų, telefonų knygas arba panašius 
sąrašus arba knygas, jei aiškiai nenurodoma, kad tokia reklamuotojų paieška yra pasiūlymas 
sudaryti sutartį, ir dokumente pusjuodžiu šriftu ir didžiausiu dokumento šriftu nenurodomas 
sutarties terminas ir susijusi kaina.“ Nyderlanduose šiuo metu panašų įstatymą rengia 
Nyderlandų socialistų partijai priklausantys Parlamento nariai, bendradarbiaudami su 
Nyderlandų liberalų partija. 

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl įmonių apsaugos nuo klaidinamosios 
rinkodaros veiklos ir veiksmingo vykdymo užtikrinimo, bet yra įsitikinęs, kad reikia daugiau 
pastangų. Todėl šiame pranešimo projekte jis siūlo papildomas prevencijos ir informavimo, 
vykdymo užtikrinimo ir baudžiamojo persekiojimo sričių priemones. Klaidinamoji rinkodaros 
veikla nėra vien tik Europos reiškinys. Todėl pranešėjas pabrėžia tarptautinio 
bendradarbiavimo svarbą kovojant su tokia veikla. 


