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Įvadas

Priėmus Direktyvą 94/47/EB ir sukūrus pramonės savireguliavimą labai sumažėjo skundų, 
susijusių su tradiciniu pakaitiniu naudojimusi bendra nuosavybe.

Vis dėlto nuo Direktyvos 94/47/EB priėmimo buvo greitai kuriami ilgalaikiai atostogų 
produktai, iš dalies siekiant apeiti teisės aktus. Dėl to labai padaugėjo vartotojų skundų, nes 
Pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe direktyvoje numatyta aukšto lygio vartotojų 
apsauga šiems naujiems produktams netaikoma ir tai lemia blogą tradicinės pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe pramonės reputaciją.

2002 m. Europos Parlamentas priėmė reglamentą, kuriuo Komisija prašoma pateikti 
pasiūlymą su šiais naujais produktais susijusioms problemoms išspręsti. Įvykus 
konsultacijoms, atlikusi poveikio įvertinimą, 2007 m. birželio mėn. Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl Direktyvos 94/47/EB pakeitimo.

Kai kurios dabar vartotojams kylančios problemos taip pat bus iš dalies išspręstos esamuose ir 
naujuose ES teisės aktuose, ypač Nesąžiningos komercinės praktikos direktyvoje. Vis dėlto 
kai kurios valstybės narės šios direktyvos neperkėlė arba netinkamai ją įgyvendino. Be to, 
dabar peržiūrint Vartotojų acquis numatoma sukurti horizontalią priemonę, kurioje bus 
numatytos bendrosios vartotojų apsaugos nuostatos. Idealiu atveju Direktyva 94/47/EB turėtų 
būti peržiūrima patvirtinus horizontalią priemonę. Vis dėlto Komisija nusprendė, kad dėl 
skubaus vartotojams kylančių problemų pobūdžio neįmanoma laukti, kol ši priemonė bus 
patvirtinta. Nors bus peržiūrėtas Vartotojų acquis, peržiūrint Direktyvą 94/47/EB turėtų būti 
siekiama visiško suderinimo.

Pakaitinis naudojimasis bendra nuosavybe

Pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe pramonė iš Direktyvos 94/47/EB ir savireguliavimo 
turėjo daug naudos, dauguma sukčių šiame sektoriuje jau nebedirba. Todėl būtina aiškiai 
atskirti tradicinę pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe pramonę nuo naujų ilgalaikių 
atostogų produktų pramonės.

Ilgalaikiai atostogų produktai

Dauguma vartotojų skundų susiję su šiais naujais produktais, pvz., sumažintų tarifų atostogų 
klubais. Todėl labai reikia šį sektorių sureguliuoti, suteikti vartotojams aukšto lygio apsaugą ir 
neleisti toliau bloginti teisėto verslo reputacijos.
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Svarstytini klausimai

Bendrosios pastabos

Pagrindinis pranešėjo prioritetas – rasti aukšto lygio vartotojų apsaugos ir šios pramonės 
vystymosi Europoje galimybių pusiausvyrą. Jau dėl paties savo pobūdžio pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe pramonė daugiausia vykdo tarpvalstybinę veiklą. Todėl būtina 
ją visiškai suderinti.

Reikėtų nepamiršti, kad nebus įmanoma aiškiai apibrėžti visų naujų produktų atsitiktinai 
nereglamentuojant ir kitokio verslo. Todėl valstybės narės privalo geriau perkelti ES teisės 
aktus ir priversti jų laikytis.

Tolesnėms diskusijoms komitete pranešėjas norėtų iškelti klausimus, kuriuos būtina 
apsvarstyti nuodugniau. Nelygu, kaip bus plėtojamos diskusijos komitete ir kokį techninį 
darbą atliks Taryba, šiais arba kitais iš komiteto svarstymų kylančiais klausimais pranešėjas 
gali pateikti pakeitimų.

Taikymo apimtis (1 straipsnis)

Pasiūlymo teisinis pagrindas – 95 straipsnis, kuriuo visiems ES vartotojams užtikrinama 
vienoda apsauga, pvz., dėl teisės atsisakyti. Vis dėlto 1 straipsnio 2 dalyje valstybėms narėms 
suteikiama galimybė taikyti nacionalines nuostatas dėl teisės atsisakyti. Šios visiško 
suderinimo principo išimtys lemia neapibrėžtumą ir vartotojams, ir pramonės atstovams. 
Todėl 1 straipsnio 2 dalį reikėtų išbraukti. Šį požiūrį Europos Parlamentas remia ir nuomonėje 
savo iniciatyva dėl Vartotojų acquis (B. Patrie pranešimas).

Sąvokos (2 straipsnis)

Šioje direktyvoje vartojamos apibrėžtys turėtų būti kuo platesnės, kad neatsirastų naujų 
produktų, kuriais siekiama apeiti direktyvą, ir jos neturėtų apimti produktų atsitiktinai.

2 straipsnio 1 dalies a punktas. Pakaitinis naudojimasis bendra nuosavybe

Laikotarpio sumažinimas iki vienų metų gali apimti sandorius, kurių įtraukti į šią direktyvą 
neketinta, pvz., išankstinį viešbučių užsakymą, kuriam atlikti reikalingas išankstinis 
mokėjimas. Kai kurie viešbučiai taiko kuponų sistemas, kuriose numatyti galiojimo 
laikotarpiai ilgesni nei vieni metai. Nepageidautina, kad šios sistemos būtų įtrauktos į 
Pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe direktyvą.

Į šią apibrėžtį neturėtų būti įtrauktas viešbučių rezervavimas. Nors Komisija aiškinamajame 
memorandume teigia, kad viešbučių rezervavimui direktyva netaikoma, iš pasiūlymo 
straipsnių tai nėra aišku. Formuluotė „už atlygį“, pranešėjo nuomone, nereiškia, kad viešbučių 
užsakymui direktyva netaikoma.
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Formuluotės „apgyvendinimas“ reikšmė daug platesnė negu ketinta reglamentuoti. Teisiniu 
požiūriu geriau vartoti formuluotę „periodiškai naudojamas kilnojamasis ir nekilnojamasis 
turtas“.

2 straipsnio 1 dalies d punktas. Keitimasis

Keitimosi sutartis savo pobūdžiu yra papildoma sutartis. Todėl formuluotė „pakeisti“ neatrodo 
tinkama.

2 straipsnio 1 dalies g punktas. Papildomos sutartys

Kadangi formuluotė „priklauso“ nėra tinkamas teisinis terminas šioms sutartims apibūdinti, 
pranešėjas siūlo ją pakeisti formuluote „susijusią su kita sutartimi“.

Ikisutartinė informacija (3 straipsnis)

3.2

Pramonės atstovų pareiga vartotojams suteikti „trumpą ir tikslią“ informaciją kelia daug 
neaiškumų. Gali būti, kad vartotojams informacijos bus per daug ir ji nepadės geriau 
pasirinkti.

3.3

Kadangi 3 straipsnio 3 dalis neaiški, pranešėjas pageidautų ją išbraukti.

3.4

Vartotojo galimybė „laisvai“ pasirinkti kalbą gali reikšti, kad šis pasirinkimas vartotojui bus 
primetamas. Prekiautojai, neturintys informacijos visomis Bendrijos kalbomis, gali bandyti 
įtikinti vartotojus sutikti su prekiautojo siūloma kalba. Geresnis variantas galėtų būti 
Direktyvos 94/47/EB 4 straipsnio formuluotė. 

Sutartis (4 straipsnis)

2 straipsnyje atskiriamos pagrindinės sutartys ir papildomos sutartys. Todėl pranešėjas siūlo 
suskirstyti 4 straipsnį į dvi dalis, kad 4 straipsnyje būtų reglamentuojamos pagrindinės 
sutartys, o 5 straipsnyje (naujame) – papildomos sutartys.

Be to, 4 straipsnį reikia išdėstyti aiškiau. 

Teisė atsisakyti sutarties (5 straipsnis)

5.1
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Naudojimosi teise atsisakyti sutarties laikotarpis turėtų būti nurodytas aiškiau (kalendorinėmis 
dienomis). 
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5.2

Siekiant aiškiau nustatyti informacijos teikimo reikalavimus, prekiautojas turėtų pateikti 
išsamų kontrolinį sąrašą.

Keista, kad 4 straipsnio 2 dalyje teigiama, jog priedų dalys yra sutarties sudedamoji dalis, 
tačiau 5 straipsnio 2-3 dalyse nurodyta, kaip elgtis, jeigu sutarties sudedamosios dalies nėra. 
Pranešėjo nuomone, sutartis, kurioje trūksta sudedamosios dalies, turėtų būti niekinė.

5.5

Pranešėjas remia draudimą duoti užstatus ir norėtų uždrausti bet kokius išankstinius 
mokėjimus. Todėl 5 straipsnio 5 dalis turėtų būti išbraukta, kad neatsirastų galimybių 
sukčiams, suinteresuotiems vien pasirašyti sutartis ir gauti tam tikrų aiškiai neapibrėžtų ir 
įvairiose valstybėse narėse skirtingų išlaidų kompensaciją.

Išankstinis mokėjimas (6 straipsnis)

Kaip minėta, keitimo sutartys labai skiriasi nuo pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ir 
ilgalaikių atostogų produktų sutarčių, todėl netikslinga uždrausti su šiais produktais susijusių 
išankstinių mokėjimų.

Perpardavimo rinka traukia sukčius, reikalaujančius didelių pinigų sumų už paslaugas, kurių 
turinys dažnai išpūstas. Direktyvoje turėtų būti siekiama reguliuoti teisėtus perpardavimo 
tarpininkus ir reikėtų uždrausti atlikti bet kokius mokėjimus, kol neįvykdytas pats pardavimas. 
Pranešėjas įsitikinęs, kad perpardavimo tarpininkai turėtų veikti remdamiesi principu „nėra 
naudos – mokėti nereikia“.

Papildomų sutarčių pabaiga (7 straipsnis)

Pranešėjo nuomone, jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti pagrindinės sutarties, dėl 
pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe arba dėl ilgalaikio atostogų produkto įsigijimo 
sudarytos kreditavimo sutartys su trečiąja šalimi turėtų baigtis netaikant jokių baudų.

Peržiūra (13 straipsnis)

Kadangi pasiūlymas dėl Vartotojų acquis peržiūros nebus parengtas iki antrojo 2008 m. 
pusmečio, geriau pirmą kartą šią direktyvą įvertinti prieš surengiant diskusijas dėl Vartotojų 
acquis peržiūros.

Priedai
I priedo g punktas
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Reikalaujamą informaciją pateikti gana sunku, vartotojui tai nebūtinai naudinga, o sprendimui 
dėl įsigijimo ši informacija greičiausiai apskritai neturės įtakos.

I priedo p punktas

Įsipareigojusioms laikytis savanoriško elgesio kodekso įmonėms tai - papildoma našta, o 
priimant sprendimą dėl įsigijimo vartotojui reikalingos informacijos ir reikalaujamos 
informacijos ryšys neaiškus.

V priedas

Taip pat diskutuotini keitimosi atveju taikomi informacijos atskleidimo reikalavimai, pvz., 
reikalavimas atskleisti priežiūros mokesčius, nes keitimo sandoryje tokių mokėjimų 
nereikalaujama.

Kiti klausimai

Siekiant visose valstybėse narėse užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, būtinas visiškas 
suderinimas. Dėl Direktyvos 94/47/EB perkėlimo kai kuriose valstybėse narėse vartotojams 
kilo problemų. Be to, valstybės narės turi geriau užtikrinti, kad teisės aktų būtų laikomasi. 

Ryšys su tarptautine privatine teise

Kai kurias vartotojams kylančias problemas galima išspręsti, jeigu vartotojai turėtų teisę 
kreiptis į teismą šalyje, kurioje jie gyvena. Todėl kompetentingas teisėjas turėtų gyventi 
šalyje, kurioje gyvena vartotojas, ir taikyti valstybės narės, kurioje buvo pasirašyta sutartis, 
teisę. Kad tai taptų įmanoma, kaip teisinis pagrindas turėtų būti nurodytas ir 65 straipsnis.

Riba

Viešbučių užsakymų ir kitų produktų, kurių direktyvoje reglamentuoti neketinama, įtraukimo 
į direktyvos reglamentavimo sritį būtų galima išvengti, jeigu riba, pvz., 300 EUR, būtų 
taikoma ir pagrindinei, ir kai kurioms papildomoms sutartims.
Priešingai negu pagrindinėse sutartyse, keitimo sutartyse nebūtini dideli ir ilgalaikiai 
finansiniai įsipareigojimai. Todėl teisė atsisakyti sutarties ir draudimas duoti užstatą neturėtų 
būti taikomi keitimo sutartims, neviršijančioms ribos.

Registravimo sistema

Europos registracijos sistema būtų naudinga ir vartotojams, ir operatoriams, kuriuos įmanoma 
apskųsti. Šią sistemą, padedant Komisijai, turėtų parengti ir įgyvendinti patys pramonės 
atstovai. Joje turėtų būti numatytas garantinis fondas vartotojams, jeigu įmonė bankrutuotų. 
Kelionių organizatorių atveju šios sistemos jau veikia ir, be abejonės, logiška sukurti panašią 
sistemą pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ir ilgalaikių atostogų produktų srityje.
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