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Tema: Peticija Nr. 1073/2011 dėl Direktyvos 97/7/EB dėl nuotolinės prekybos 
sutarčių panaikinimo, kurią pateikė Vokietijos pilietis F. B.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo panaikinti Direktyvą 97/7EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su 
nuotolinės prekybos sutartimis. Pasak peticijos pateikėjo, mažųjų internetinės prekybos 
įmonių pelno marža tokia maža, kad dėl vartotojo teisės grąžinti prekę jos bankrutuoja, o 
įmonės bankrotas reiškia dideles išlaidas visuomenei. Kadangi informaciją teikti privaloma, 
peticijos pateikėjo nuomone, vartotojai turi galimybę iš anksto gauti pakankamai 
informacijos. Anot peticijos pateikėjo, nuotolinę prekybą vykdantiems pardavėjams turėtų 
būti leidžiama įskaičiuoti bent jau prekės grąžinimo išlaidas. Tačiau, jo nuomone, dar geriau 
būtų, jei ši direktyva būtų visiškai panaikinta, rinka susireguliuotų pati, o vartotojas galėtų 
nurodyti, ar jis ketina pasinaudoti teise grąžinti prekę ir yra pasiruošęs už tai sumokėti.
Alternatyvus sprendimas galėtų būti įpareigoti nuotolinę prekybą vykdančius pardavėjus 
nustatyti „blogo pirkinio draudimą“, kuris galėtų sudaryti iki 20 proc. pirkinio vertės. Anot 
peticijos pateikėjo, rinka greitai prisitaikytų ir vartotojams tuos 20 proc. mokėti tektų tik 
retkarčiais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Nuotolinės prekybos direktyvoje1 vartotojams, kurie yra sudarę nuotolinės prekybos sutartis, 

                                               
1 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su 
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suteikiama teisė atsisakyti sutarties per septynias darbo dienas po prekių gavimo. Vienintelis 
vartotojo mokestis, jam atsisakius sutarties, gali būti tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.  
Valstybės narės šiuo metu gali savo nacionalinės teisės aktuose nustatyti daugiau vartotojams 
palankių taisyklių, pvz., dėl ilgesnio atsisakymo laikotarpio arba dėl verslininko mokėjimo už 
prekių grąžinimo išlaidas, o verslininkas gali daryti tą patį nustatydamas sutarčių sąlygas.

Pagrindinė teisės atsisakyti nuotolinės prekybos sutarčių priežastis yra ta, kad prieš 
sudarydami sutartį vartotojai iš esmės neturi galimybių pamatyti prekės ir įvertinti teikiamos 
paslaugos pobūdžio1.

ES teisės aktų leidėjai neseniai priėmė direktyvą dėl vartotojų teisių2, kuria persvarstoma ir 
panaikinama dabartinė Nuotolinės prekybos direktyva, ir iki 2014 m. birželio mėn. ji bus 
taikoma visoje  ES. Teisės aktų leidėjai dar kartą patvirtino vartotojų galimybę persvarstyti 
savo pasirinkimą.   Vis dėlto naująja direktyva bus sukurta viena reglamentavimo sistema 
visoje Europos Sąjungoje, taikoma pagrindiniams nuotolinės prekybos sutarčių aspektams, ir 
valstybės narės daugiau negalės turėti, išskyrus labai mažas išimtis, skirtingų taisyklių šiuo 
klausimu. Pavyzdžiui, tai yra informacija, kurią turi pateikti verslininkai, teisė atsisakyti 
sutarties ir verslininkų bei vartotojų įsipareigojimai atsisakius sutarties.

Dėl vienodų taisyklių Sąjungos lygmeniu padidės vartotojų teisės aktų nenuoseklumas ir labai 
sumažės verslininkų atitikties kriterijų įgyvendinimo išlaidos. Dėl šių taisyklių padidės tiek 
verslo įmonių, tiek vartotojų teisinis tikrumas ir pasitikėjimas vidaus rinka.   Todėl, palyginti 
su dabartine padėtimi Vokietijoje, verslininkai galės sumažinti vežimo išlaidas; iš tiesų, pagal 
direktyvos dėl vartotojų teisių 14 straipsnį prekių grąžinimo išlaidas turi sumokėti vartotojas, 
nebent verslininkas jam nepranešė, kad jis turės sumokėti šias išlaidas, arba verslininkas 
sutiko jas sumokėti. 

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kad neseniai priimta direktyva dėl vartotojų teisių, Komisija neketina 
siūlyti persvarstyti nuotolinės prekybos taisyklių. Direktyvoje dėl vartotojų teisių nustatyta 
tinkama verslo įmonių ir vartotojų interesų pusiausvyra.“

                                                                                                                                                  
nuotolinės prekybos sutartimis (OL L 144, 1997 6 4, p. 19).
1  Žr. Nuotolinės prekybos direktyvos 14 konstatuojamąją dalį.
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/pe00/pe00026.en11.pdf. ä i direktyva priimta 2011 m. spalio 10 d.  
Valstybės narės turės ją perkelti į nacionalinę teisę iki 2013 m. gruodžio 13 d.  Iki 2014 m. bir˛elio 13 d. ji bus
taikoma visose valstybėse narėse.


