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Tema: Peticija Nr. 1442/2009 dėl draudimo naudoti smulkų šriftą reklaminiuose 
skelbimuose, kurią pateikė Vokietijos pilietis Gerriet Biehle

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pritaria draudimui naudoti vartotojui tikrai neįskaitomą smulkų šriftą 
svarbioms sąlygoms reklaminiuose skelbimuose nurodyti. Peticijos pateikėjas kaip pavyzdį 
nurodo mobiliojo ryšio telefoną, siūlomą už 1 EUR, tačiau labai mažomis raidėmis 
išdėstytose sąlygose nurodyta, kad 24 mėnesius už jį reikės mokėti 14,99 EUR. Jis mano, kad 
šiuo atveju tai sąmoningas vartotojo apgaudinėjimas. Todėl peticijos pateikėjas prašo parengti 
ES teisės aktą, kuriuo būtų uždrausta vartotojui svarbias sąlygas, pvz., visas išlaidas ir 
įsipareigojimų galiojimo trukmę, reklaminiuose skelbimuose nurodyti taip, kad paprastas 
skaitytojas negalėtų jų iš karto ir lengvai perskaityti. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėjas prašo ES parengti teisės aktą, kuriuo būtų uždrausta vartotojui svarbias 
sąlygas, pvz., visas išlaidas ar įsipareigojimų galiojimo trukmę, reklaminiuose skelbimuose 
nurodyti taip, kad paprastas skaitytojas negalėtų jų iš karto ir lengvai perskaityti. Jis prašo 
uždrausti naudoti smulkų šriftą. 

Šiuo metų nėra jokių ES taisyklių, reglamentuojančių su produktu susijusios informacijos 
šrifto dydį. Vis dėlto Europos vartotojai jau yra apsaugoti nuo nuslėptos ar neaiškios 
informacijos, susijusios su produktais. Informacija apie produktus turi atitikti Nesąžiningos 



PE440.090v01-00 2/3 CM\811000LT.doc

LT

komercinės veiklos direktyvą, kuri įsigaliojo 2007 m. gruodžio 12 d. ir kurią į nacionalinę 
teisę perkėlė visos valstybės narės. Direktyva draudžiamas klaidinantis informacijos 
neatskleidimas, t. y. atvejai, kai prekybininkas neatskleidžia, nuslepia ar pateikia neaiškiai ar 
neįskaitomai informaciją, kuri yra būtina paprastam vartotojui, besiremiančiam informacija, 
priimti ekonominį sprendimą (direktyvos 7 straipsnio 2 dalis). Be to, prekybininkai,
skatindami pirkti gaminius ar paslaugas, privalo nurodyti pagrindines prekių ar paslaugų 
ypatybes ir galutinę kainą, įskaičius mokesčius ir papildomus mokesčius, pristatymo arba 
pašto išlaidas (direktyvos 7 straipsnio 4 dalis).

Nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais direktyvoje reikalaujama, kad prekybininkai turi 
parengti sutarčių sąlygų projektus, kuriuose būtų išdėstytos konkrečios skatinimo priemonių, 
parašytų aiškia ir suprantama kalba, sąlygos. Direktyvoje nustatyta, kad neaiškios sąlygos turi 
būti interpretuojamos vartotojo naudai (Nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais direktyvos 
5 straipsnis). Jeigu susitarimo sąlygos standartinėse klientų sutartyse sukelia svarbių vartotojų 
ir pardavėjų ar tiekėjų teisių ir pareigų neatitikimų, juos reikia laikyti nesąžiningais 
(3 straipsnio 1 dalis). Sutartyse išdėstytos nesąžiningos sąlygos vartotojams nėra privalomos 
(6 straipsnis). 

Komisija pasiūlė persvarstyti Nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais direktyvą ir įtraukti 
ją į Vartotojų teisių direktyvos (angl. CRD) projektą, kuris šiuo metu aptariamas Taryboje ir 
Europos Parlamente. Šiame direktyvos projekte siūloma pakeisti sutarčių sąlygų skaidrumo 
taisykles ir siekiama įvesti reikalavimus, kad sąlygos būtų tinkamos. Be tinkamumo 
reikalavimo, iš direktyvos projekto matyti, kad valstybės narės negali taikyti tikslesnių 
reikalavimų, pvz., dėl šrifto ar jo dydžio, pagal kuriuos nustatomos sutarties sąlygos. 
(31 straipsnio 4 dalis ir 47 dalis).

Be to, Vartotojų teisių direktyvos pasiūlyme aptariama prekybininko pareiga vartotojams 
teikti informaciją apie visų vartotojų pardavimų ir paslaugų susitarimų galutinę kainą 
(5 straipsnio 1 dalies c punktas). Vartotojų teisių direktyvos pasiūlyme taip pat teigiama, kad 
vartotojai negali būti įpareigoti mokėti jokių mokesčių, apie kuriuos prekybininkas nepranešė 
(6 skyriaus 1 dalis).

Daugiau informacijos apie Vartotojų teisių direktyvą galima rasti šioje interneto svetainėje:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm

Bet kokiu atveju reikėtų pažymėti, kad nacionalinių teisėsaugos agentūrų ir teismų 
atsakomybė yra nuspręsti, kokiais atvejais smulkaus šrifto naudojimas prieštarauja ES teisės 
aktams, kuriuos valstybės narės perkėlė į savo teisę, atsižvelgiant į visas aplinkybes ir, jei 
reikia, imtis priemonių užkirsti kelią tokiems veiksmams. 

Komisija tikrina valstybių narių institucijų vykdomuosius veiksmus ir atlieka vadinamuosius 
patikrinimus, susijusius su Reglamentu dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje 
(angl. CPC) įkurtu komitetu. Vieni iš vykdomųjų veiksmų 2008 m. vykdyti telekomunikacijų 
srityje. Nacionalinės teisėsaugos institucijos patikrino daugiau kaip 500 mobiliųjų telefonų 
paslaugas teikiančių interneto svetainių tam, kad įsitikintų, ar jos atitinka ES teisės aktus ir ar 
netaikoma klaidinga praktika. Be praktikos, kuri buvo tiriama šiais veiksmais, pareigūnai taip 
pat patikrino, ar mokesčiai aiškiai nurodyti ir ar vartotojui svarbi informacija atskleista.
Nacionalinės valdžios institucijos sužinojo, kad 41 % interneto svetainių nebuvo aiškiai 
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paminėta, kad pasiūlymas susijęs su abonentiniu mokesčiu, ir nepatikslinta, kokia abonentinio 
mokesčio laikotarpio trukmė. 35 % interneto svetainių klaidinamai pateikta informacija ir 
naudotas smulkus šriftas svarbiausiai informacijai apie susitarimo sąlygas pateikti. Iki 
2009 m. lapkričio mėn. 70 % interneto svetainių, tirtų dėl netinkamos prekybos mobiliųjų 
telefonų paslaugomis, buvo patikslintos arba uždarytos. Peticijos pateikėjas gali rasti 
informacijos apie vykdomuosius veiksmus šioje interneto svetainėje: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/505&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en “


