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1. Įvadas

Nesąžininga komercinė veikla kenkia vartotojų pasitikėjimui vidaus rinka ir labai trukdo 
vidaus rinkai veikti. Šią problemą siekiama spręsti 2007 m. gruodžio 12 d. įsigaliojusia 
Direktyva dėl nesąžiningos komercinės veiklos (2005/29/EB) (toliau – NKV direktyva). 
Pakeičiant gausias valstybių narių taisykles vienu aktu, NKV direktyva siekiama suteikti 
vartotojams daugiau pasitikėjimo sudarant tarpvalstybinius sandorius, o įmonėms – daugiau 
teisinio apibrėžtumo aiškinantis, ar vidaus rinkoje leidžiama konkreti komercinė veikla ir 
reklama. 

Šioje direktyvoje numatytas bendras teisinis įmonių elgesio su vartotojais rinkoje pagrindas. 
Ji taikoma įvairiai nesąžiningai veiklai – nuo apgavysčių internete iki išnešiojamosios 
prekybos darant didelį spaudimą – ir apima visus sektorius. 

NKV direktyva priimta kaip maksimalaus derinimo direktyva, t. y. valstybėms narėms 
neleidžiama nukrypti nuo jos normų – joms neleidžiama taikyti išsamesnių ar labiau 
ribojančių nuostatų, negu nustatyta direktyvoje. Vis dėlto praktiškai joje valstybėms narėms 
suteikiama nemažai teisių spręsti savo nuožiūra dėl tam tikrų nuostatų įgyvendinimo, 
pavyzdžiui:

 bendrųjų nuostatų: NKV direktyvoje apibrėžtos tam tikros nesąžiningomis laikomos ir 
visomis aplinkybėmis uždraustos veiklos rūšys. Vis dėlto joje valstybėms narėms 
leidžiama išplėsti sąrašą remiantis gana plačiais direktyvoje nurodytais kriterijais. 
Remiantis naujosiomis bendrosiomis nuostatomis, komercinė veikla laikoma nesąžininga, 
jeigu ji prieštarauja profesinio atidumo reikalavimams ir jeigu ji iš esmės iškreipia arba 
gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį1;

 teisių gynimo priemonių ir sankcijų: teisių gynimo priemonės ir sankcijos nustatomos 
valstybių narių vidaus įstatymų. Valstybės narės taiko skirtingas kontrolės sistemas, 
nelygu, ar jos remiasi griežta privačia kontrole, kai svarbų vaidmenį atlieka vartotojų 
grupės (pvz., Vokietijoje), baudžiamosiomis ir administracinėmis sankcijomis (pvz., 
Prancūzijoje), ar (kaip alternatyva) savireguliavimu (pvz., Didžiojoje Britanijoje);

 teisinių sąvokų: svarbiausios NKV direktyvos nuostatos grindžiamos tam tikromis 
sąvokomis – „vidutinis vartotojas“, „profesinis atidumas“ ir „kvietimas pirkti“, jas 
valstybių narių institucijos ir teismai linkę aiškinti skirtingai. 

Taip pat svarbu pažymėti, kad NKV direktyva nuo nesąžiningos komercinės veiklos 
apsaugomi tik vartotojų ekonominiai interesai. Valstybės narės gali numatyti papildomas 
griežtesnes nuostatas ir apribojimus siekdamos apsaugoti sveikatą ir užtikrinti saugą arba dėl 
skonio ir padorumo priežasčių2.

Kadangi valstybėse narėse taikomos teisės aktų kontrolės sistemos skiriasi, kai kurios teisinės 
sąvokos yra sudėtingos, nesąžininga komercinė veikla reglamentuojama daugelio įvairias 

                                               
1 Plg. su NKV direktyvos 5 straipsnio 2 dalimi.
2 Plg. su NKV direktyvos 3 straipsnio 3 dalimi ir 7 konstatuojamąja dalimi.
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sritis apimančių valstybių narių vidaus taisyklių, o direktyvos taikymo sritis plati, siekiant 
užtikrinti maksimalų suderinimą ir vidaus rinkoje vartotojams suteikti daugiau pasitikėjimo, o 
įmonėms – teisinio apibrėžtumo, itin reikšmingas bus perkėlimas į nacionalinę teisę ir 
įgyvendinimas.

2. Perkėlimas į nacionalinę teisę

NKV direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpis pasibaigė 2007 m. birželio 12 d. 
Dauguma valstybių narių ją perkėlė be didesnių sunkumų, tačiau kai kurios valstybės narės 
direktyvos dar neperkėlė, o kelios valstybės narės ją perkėlė netinkamai. 

Iki šiol (2008 09 16) apie taikytas perkėlimo priemones Komisijai nepranešė penkios šalys: 
Vokietija, Ispanija, Liuksemburgas, Nyderlandai ir Suomija. 2007 m. rugpjūčio mėn. 
Komisija prieš šias valstybes nares pradėjo pažeidimų nagrinėjimo procedūras.

Komisija nustatė, kad perkėlimas į nacionalinę teisę netinkamas trijose valstybėse narėse –
Prancūzijoje, Danijoje ir Švedijoje. Oficialios pažeidimų nagrinėjimo procedūros dėl 
netinkamo perkėlimo prieš šias valstybes nares dar nepradėtos. 

Be to, trys bylos perduotos ETT. Pirmosios dvi bylos iškeltos dėl Belgijos teisės akto, kuriuo 
draudžiama vartotojams teikti bendrus keleto produktų ir (arba) paslaugų pasiūlymus, 
suderinamumo su NKV direktyva1. Generalinio advokato nuomonė dėl pirmųjų dviejų bylų 
numatyta rugsėjo mėn. pabaigoje - spalio mėn. pradžioje, o ETT sprendimas – iki metų 
pabaigos. Trečiąjį preliminarų sprendimą dėl bendrų keleto produktų pasiūlymų Europos 
Teisingumo Teismui pateikė Vokietijos aukščiausiasis teismas.

Įgyvendinimas ir kontrolė

2007 m. Komisija pirmą kartą taikė „ES patikrą“ – naują vartotojų apsaugos teisės aktų 
įgyvendinimo tikrinimo ir kontrolės priemonę. Patikra yra sisteminis tikrinimas, jį vienu metu 
įvairiose valstybėse narėse atlieka jų nacionalinės kontrolės institucijos, o koordinuoja 
Europos Komisija, vadovaudamasi 2006 m. pabaigoje įsigaliojusiu Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje reglamentu (Reglamentu (EB) Nr. 2006/2004). Pirmoji patikra 
atlikta 2007 m. rugsėjo mėn. – buvo tikrinami oro transporto bendrovių tinklalapiai. 
Nacionalinės institucijos peržiūrėjo šimtus oro transporto bendrovių bilietų pardavimo 
tinklalapių siekdamos nustatyti, kuriuose iš jų pažeidžiamos teisės normos. Valstybių narių 
kontrolės institucijos susisiekė su bendrovėmis reikalaudamos pataisyti tinklalapius, kad jie 
atitiktų taisykles, arba paaiškinti savo poziciją. Neseniai, 2008 m. birželio mėn., Komisija 
atliko judriąją „patikrą“ – tikrino internetinę prekybą telefono skambučių melodijomis ir 
ekrano paveikslėliais. 

Per 2007 m. patikrą kontrolės etape nustatyta pažeidimų 43,6 proc. patikrintų tinklalapių. Šie 
pažeidimai daugiausia susiję su neišsamiomis kainų nuorodomis (į pradinę nurodytą kainą
neįtraukti mokesčiai arba rinkliavos), sutikimo nurodymo langeliais, fiktyviais pasiūlymais 
„anksčiau negu rinkai“ arba fiktyviais nemokamų bilietų pasiūlymais.
                                               
1 C-261/07 VTB-VAB prieš Total Belgium; C-299/07 Galatea BVBA prieš Sanoma Magazines Belgium NV ir C
-304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.
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Atliekant 2008 m. judriojo ryšio paslaugų patikrą, pirmieji nustatyti duomenys susiję su 
nepateiktomis ar neišsamiomis kainų nuorodomis (50 proc. patikrintų tinklalapių), nepateikta 
arba pateikta neišsamia informacija apie pardavėją (70 proc. patikrintų tinklalapių) ir 
klaidinančiu informacijos pateikimu (smulkaus šrifto naudojimas, klaidinantis žodžio 
„nemokamas“ vartojimas – 60 proc. patikrintų tinklalapių).

Dėl šių patikrų iš oro transporto bendrovių tinklalapių ir internetinės prekybos tinklalapių, 
kuriuose prekiaujama telefono skambučių melodijomis bei ekrano paveikslėliais, gauta 
išsamesnių duomenų apie įgyvendinimo problemas. Vis dėlto dar labai mažai duomenų apie 
kitas sritis. Europos vartotojų apsaugos centrų tinklo 2007 m. metinėje ataskaitoje 
atskleidžiamos galinčios kelti rūpestį sritys. Iš jos matyti, kad didžiausia Europos vartotojų 
apsaugos centrų užregistruotų skundų dalis (22 proc.) susijusi su transporto paslaugomis, 
pirmiausia oro transporto bendrovių keleivių teisėmis. Po oro transporto sektoriaus eina
laisvalaikio ir kultūros paslaugos (beveik 12 proc. skundų) ir garso ir vaizdo paslaugos 
(beveik 10 proc.). 

Pranešėja pažymi, kad pastarojo meto Europos Komisijos veiksmai, ypač įvestos „patikros“, 
labai sveikintini, nes reikia geriau prižiūrėti vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimą. Vis dėlto 
ir toliau nepakanka duomenų apie tikrąją vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimo būklę. Svarbi 
šio trūkumo priežastis – įgyvendinimo ir kontrolės priežiūra yra daug išteklių reikalaujanti 
veikla ir siekiant užtikrinti, kad piliečiai pajustų vidaus rinkos naudą, reikia sukurti 
veiksmingesnių įgyvendinimo priežiūros priemonių, pvz., patikras.

Tarpvalstybinis įgyvendinimas

Pranešėja mano, kad ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama tarpvalstybinio pobūdžio
komercinei veiklai, t. y. veiklai, kai pardavėjas vartotojams skirtas prekes ir paslaugas iš 
vienos šalies (kilmės šalies) pateikia į rinką kitoje (tikslinėje šalyje) gyvenantiems 
vartotojams. Šiais atvejais tikslinės šalies institucijoms daug sunkiau pardavėjams taikyti 
vartotojų teisių gynimo priemones. Be to, kartais kilmės šalies vartotojų apsaugos institucijos 
nesuinteresuotos imtis deramų veiksmų prieš nesąžiningą komercinę veiklą tikslinėje šalyje. 
Taip pat valstybės narės kontrolei skiria nevienodus išteklius ir tarpvalstybinio pateikimo į 
rinką srityje atsiranda didelių NKV direktyvos taikymo ir kontrolės spragų. Todėl nenuostabu, 
kad 2007 m. oro transporto bendrovių patikros rezultatai rodo, kad 55 proc. įvairių šalių 
interneto tinklalapių (50 iš 90) kontrolė veiksminga, o tarpvalstybiniais atvejais kontrolės 
veiksmingumas – 12 proc. (5 atvejai iš 42).

Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje reglamentu siekiama šalinti tarpvalstybinės 
kontrolės kliūtis, su kuriomis, atlikdamos Bendrijos vidaus vartotojų apsaugos teisės aktų 
kontrolę, gali susidurti valstybių narių institucijos. Įsteigtas už nacionalinio lygmens kontrolę 
atsakingų valstybių narių institucijų tinklas. Nuo reglamento įsigaliojimo Bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje duomenų bazėje užregistruoti 234 informacijos prašymai (tyrimo 
prašymai), 137 įspėjimai ir 214 prašymų imtis kontrolės priemonių1.

                                               
1 Padėtis 2008 09 04.
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Europos vartotojų apsaugos centrų tinklo reglamento straipsnyje „Vykdymo koordinavimas“ 
numatyta finansuoti keitimąsi pareigūnais. 2007 m. finansuotas keitimasis 4 pareigūnais. 

Teisių gynimo priemonės ir sankcijos

Pranešėja pažymi, kad teisių gynimo priemonės ir sankcijos – svarbus veiksmingos NKV 
direktyvos įgyvendinimo kontrolės aspektas. Remdamosi direktyva, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad suinteresuotosios šalys turėtų teisinių priemonių pradėti bylas dėl nesąžiningos 
komercinės veiklos1, ir valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė pasirinkti konkrečią teisių 
gynimo priemonę. Valstybių narių prašoma nustatyti sankcijas už nacionalinių nuostatų, 
priimtų taikant šią direktyvą, pažeidimus. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos 
ir atgrasančios2.

Apskritai valstybėms narėms paliekama teisė savo nuožiūra spręsti, kaip užtikrinti teisės akto 
vykdymą – taikyti privačios ar viešosios teisės sankcijas. Pavyzdžiui, sukčiavimo, agresyvaus 
ar grasinančio elgesio atveju ar iškilus pavojui fizinei vartotojų saugai, valstybės narės galėtų 
taikyti baudžiamąsias sankcijas, tačiau direktyvoje nenumatyta pareiga tai daryti. 
Baudžiamosiomis sankcijomis būtų galima veiksmingai atgrasyti pardavėjus nuo tokios 
kraštutinio pobūdžio veiklos. Pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė nustatė, kad „sąmoningai arba 
dėl aplaidumo“ dalyvauti nesąžiningoje komercinėje veikloje yra baudžiamasis nusikaltimas.

Geroji patirtis

Pranešėja siūlo raginti Komisiją padėti valstybėms narėms įgyvendinti NKV direktyvą, 
bendradarbiauti su jomis šią direktyvą įgyvendinant, skatinti jos įgyvendinimo ir kontrolės 
gerąją patirtį. Tai galėtų apimti keitimąsi kontrolę vykdančiais darbuotojais. Šiais veiksmais 
būtų užtikrinta geresnė direktyvos įgyvendinimo kontrolė, o visos ES reguliavimo institucijos 
nuosekliau šią kontrolę atliktų.

Direktyva tinkamai įgyvendinama tada, kai asmenys visapusiškai informuojami apie jų teises. 
NKV direktyvoje išplėtus vartotojų teises kartu turėtų būti priimtos priemonės, reikalingos, 
kad šiomis teisėmis būtų galima pasinaudoti. Valstybių narių lygmeniu reikėtų apsvarstyti, ar 
nederėtų pradėti vartotojų informavimo kampanijų, geriau šviesti vartotojų ir rengti mokymų 
vartotojų konsultantams. 

Diskusijai atrinkti klausimai

Diskusijai pradėti pranešėja norėtų iškelti kelis įvadinius klausimus, kuriuos būtina apsvarstyti 
išsamiai. Nelygu, kaip bus plėtojamos diskusijos komitete, šiais arba kitais iš komiteto 
svarstymų kylančiais klausimais pranešėja gali pateikti pakeitimų. 

 Kaip užtikrinti, kad NKV direktyva būtų taikoma veiksmingai?

                                               
1 NKV direktyvos 11 straipsnis ir 21 konstatuojamoji dalis.
2 NKV direktyvos 13 straipsnis.
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 Kaip pagerinti tarpvalstybinį NKV direktyvos taikymą ir ES vartotojų apsaugos teisės 
aktų taikymą apskritai?

 Kokiomis priemonėmis geriausia prižiūrėti vartotojų apsaugos teisės aktų įgyvendinimą?
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