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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1907/2009 dėl iškylančiųjų langų (angl. pop-ups) ir 
nepageidaujamų trumpų reklaminių filmų, kurią pateikė Vokietijos pilietis 
U. P. 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas piktinasi interneto puslapiuose nuolat iškylančiais reklaminiais langais 
nurodydamas, kad esamos reklamos blokavimo programos šios problemos neišsprendžia, nes 
jos kartu blokuoja naudingus ir pageidaujamus iškylančiuosius langus. Peticijos pateikėjas 
taip pat piktinasi trumpais reklaminiais filmais, kurie nepageidaujami atsiranda kompiuterio 
ekrane siekiant sudominti žiūrovus, o juos išjungti arba pašalinti sunku. Šias priverstines 
reklamas jis laiko kenksmingomis ir mano, kad iškylantieji langai ir trumpi reklaminiai filmai 
turėtų būti uždrausti.  Jis taip pat teiraujasi, ar jų nereikėtų laikyti konkurencijos iškraipymu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticijos pateikėjas piktinasi interneto puslapiuose nuolat iškylančiais reklaminiais langais 
nurodydamas, kad esamos reklamos blokavimo programos šios problemos neišsprendžia, nes 
jos kartu blokuoja naudingus ir pageidaujamus iškylančiuosius langus. Peticijos pateikėjas 
taip pat piktinasi trumpais reklaminiais filmais, kurie nepageidaujami atsiranda kompiuterio 
ekrane siekiant sudominti žiūrovus, o juos išjungti arba pašalinti sunku. Šias priverstines 
reklamas jis laiko kenksmingomis ir mano, kad iškylantieji langai ir trumpi reklaminiai filmai 
turėtų būti uždrausti.  Jis taip pat teiraujasi, ar jų nereikėtų laikyti konkurencijos iškraipymu.



PE448.716v01-00 2/2 CM\829528LT.doc

LT

Visų pirma svarbu nustatyti, kad iškylantieji langai iš tikrųjų yra tam tikri reklaminiai ir (arba) 
komerciniai pranešimai. Informacinės visuomenės paslaugų teikėjai šia komunikacijos 
priemone siekia reklamuoti kokį nors gaminį ar paslaugą arba stengiasi daugiau sužinoti apie 
vartotojus ir (arba) gavėjus. Šiai veiklai taikoma Elektroninės komercijos direktyva 
(2000/31/EB1), nes ši veikla – informacinės visuomenės paslauga.  

Kalbant apie peticijos pateikėjo pasiūlymą dėl bendro draudimo, svarbu pabrėžti, kad bendras 
tokių paslaugų draudimas de facto neproporcingai kliudytų teikti tokias paslaugas ir galėtų 
būti laikomas Elektroninės komercijos direktyvos pažeidimu. Elektroninės komercijos 
direktyvoje pateikiami aiškūs viešumo reikalavimai, pagal kuriuos paslaugos gavėjas turi būti 
išsamiai informuotas apie paslaugų teikėją ir taip iš esmės galėtų nepritarti iškilsiantiesiems 
langams.

Direktyvoje reikalaujama, kad tokių paslaugų teikėjai būtų tiesiogiai ir nuolat prieinami 
paslaugų gavėjams, ir nustatyta, kad tokios paslaugos gavėjas turi galėti lengvai susisiekti su 
teikėju.  Jei peticijos pateikėjas manytų, kad yra konkrečių svetainių, kur tokie iškylantieji 
langai jį trikdytų, jam turėtų būti įmanoma lengvai susisiekti su paslaugos teikėju. Jei peticijos 
pateikėjui dėl to iškiltų sunkumų, jis gali tiesiogiai susisiekti su nacionaliniais ryšių punktais, 
įsteigtais remiantis Elektroninės komercijos direktyvos 19 straipsnio 4 dalimi, kurie turėtų 
padėti spręsti tokias problemas.

Nacionalinio ryšių punkto adresas Vokietijoje: 

Euro-Info-Verbraucher e.V.
eCommerce-Verbindungsstelle
Rehfusplatz 11
D - 77694 Kehl.

Felix Braun
Telefonas +49 7851 991 48 21
Faksas +49 7851 991 48 11

E. paštas: braun@euroinfo-kehl.eu.

Interneto svetainė www.ecommerce-verbindungsstelle.de.

Jei iškylantysis langas būtų priskirtinas prie Direktyvos 2009/136/EB 13 straipsnio 1 dalyje 
apibrėžtų nepageidaujamų komercinių pranešimų, paslaugos teikėjas turėtų laikytis konkrečių 
tokioms informacinės visuomenės paslaugoms taikomų reikalavimų, pvz., vykdyti teikėjų, 
kurie siunčia neužsakytus komercinius pranešimus, įsipareigojimą nuolat tikrinti 
išsiregistravimo registrus, kuriuose gali registruotis fiziniai asmenys, nenorintys gauti tokių 
komercinių pranešimų, ir į juos atsižvelgti (pgl. Elektroninės komercijos direktyvos 7 
straipsnį).“
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