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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl užsienio paslaugų teikėjų įsipareigojimų
(2006/2049(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 95 ir 153 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą, susijusį su Tarybos direktyva dėl paslaugų teikėjų 
įsipareigojimų (COM(1990)0482),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl naujų paslaugų teikėjų įsipareigojimų 
nuostatų (COM(1994)0260),

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje1, 

– atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą dėl vartotojų teisyno persvarstymo 
(COM(2006)0744),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl ES vartotojų politikos strategijos 2007–
2013 m. (COM(2007)0099),

– atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl vartotojams 
teikiamų paslaugų saugumo (COM(2003)0313),

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
užsakytą 2007 m. gegužės mėn. tyrimą dėl užsienio paslaugų teikėjų įsipareigojimų,

– atsižvelgdamas į 2006 m. sausio 12 d. Komisijos atsakymą į Europos Parlamento narės 
Dianos Wallis rašytinį klausimą2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir į Teisės reikalų komiteto 
(A6-0000/2007) pranešimą,

A. kadangi paslaugų sektorius nuolatos auga ir paslaugos sudaro beveik 70 proc. ES BVP,

B. kadangi Europos vartotojų pasitikėjimas užsienio prekių pasiūla yra mažas, ir tai įrodo 
faktas, kad 2006 m. tik 6 proc. vartotojų internetu įsigijo užsienio prekių,

C. kadangi prekybos užsienio paslaugomis, palyginti su prekybos prekėmis, rodikliai yra 
labai žemi,

  
1 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
2 P-4797/05.  
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D. kadangi Direktyva dėl atsakomybės už gaminius su trūkumais1 buvo priimta dar 1985 m., 
o 2001 m. priimta Direktyva dėl bendros gaminių saugos2,

E. kadangi vartotojų saugumo padėtis ir vartotojų apsaugos lygis skirtingose valstybėse 
narėse nevienodi,

F. kadangi vartotojų politika, kaip ir konkurencijos politika, yra svarbi, nes gerai informuoti 
vartotojai daro konkurencinį spaudimą rinkose, 

G. kadangi dabartinį ES vartotojų teisyną sudarantys teisės aktai yra nenuoseklūs: aiškios, ES 
nustatytos taisyklės taikomos tik kai kuriems sektoriams ar paslaugoms, pvz., nuotolinės 
prekybos sutartims, nesąžiningai komercinei praktikai, vartojimo kreditams, atostogų 
išvykoms ir teisei tam tikru laiku naudotis nekilnojamuoju turtu,

H. kadangi dėl teisės aktų nenuoseklumo šiuo metu vartotojai atbaidomi nuo dalyvavimo 
tarptautiniuose sandoriuose ir suteikiama galimybė veikti tarptautinio masto sukčiams ir 
apgavikams,

I. kadangi Žaliojoje knygoje dėl vartotojų teisyno persvarstymo nesprendžiama paslaugų 
teikėjų įsipareigojimų problema,

J. kadangi nei vartotojas, nei paslaugos teikėjas nežino, kurie teisės aktai turi būti taikomi 
tarptautiniuose vartotojų sandoriuose,

K. kadangi kai kuriose valstybėse narėse privačių subjektų teikiamų paslaugų naudotojai yra 
apsaugoti geriau nei viešojo sektoriaus subjektų teikiamų paslaugų naudotojai,

L. kadangi esamuose teisės aktuose paprastai nesprendžiama dėl esminių paslaugos teikėjų 
įsipareigojimų ir nesiūloma vartotojams prieinamų specialių priemonių,

M. kadangi valstybių narių paslaugų saugumo srities teisės aktai iš esmės skiriasi,

N. kadangi kai kuriose valstybėse narėse trūksta kompetentingų tarnybų, galinčių padėti 
spręsti ginčus neteismine tvarka,

Paslaugų vidaus rinka

1. yra įsitikinęs, kad paslaugų rinkai tampant vis labiau tarptautinei, paslaugų teikėjams 
būtina pastovesnė įsipareigojimų sistema, kad ir toliau būtų skatinamas bendros paslaugų 
vidaus rinkos kūrimasis;

2. yra įsitikinęs, kad skirtingi paslaugų teikėjų įsipareigojimai ir įstatymų, reglamentų ir 
administracinės praktikos valstybėse narėse įvairovė trukdo kuo veiksmingiau 
pasinaudoti bendrais ES ištekliais;

3. yra įsitikinęs, kad paslaugos saugumu ir kokybe abejojantys vartotojai linkę nepasitikėti 
  

1 1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo (OL L 210, 1985 8 7, p. 29).
2 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (OL 
L 11, 2002 1 15, p. 4).
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užsienio tiekėjais; tai vartotojus sulaiko nuo galimybės pasinaudoti naudingomis 
tarptautinėmis paslaugomis;

4. suvokia, kad paslaugų struktūra neretai sudėtinga, reikalaujanti žmogiško 
bendradarbiavimo ir diskretiškumo;

Viešojo ir privačiojo sektorių paslaugų teikėjai

5. ragina Komisiją įsidėmėti, kad, kalbant apie paslaugų teikėjų įsipareigojimus, tarp viešojo 
ir privačiojo sektorių paslaugų teikėjų negali būti įžiūrima jokių skirtumų;

Elgesio kodeksas

6. ragina Komisiją parengti savanorišką elgesio kodeksą, į kurį būtų įtraukti kokybės 
sertifikavimo mechanizmas ir ginčų sprendimo sistema; kodeksas turėtų būti siejamas su 
atitinkamomis tarnybomis, kurios padėtų lengviau spręsti ginčus; juose galėtų dalyvauti 
paslaugų teikėjai, kad įgytų didesnį vartotojų pasitikėjimą;

Prašymas pateikti pasiūlymą dėl horizontaliosios priemonės, pagal kurią būtų nustatomi 
paslaugų teikėjų įsipareigojimai

7. ragina Komisiją pateikti tinkamą pasiūlymą dėl įvairiašalės horizontaliosios priemonės, 
kurią panaudojant būtų derinami užsienio paslaugų teikėjų įsipareigojimai ir stiprinamas 
vartotojų pasitikėjimas tarptautine prekyba paslaugomis;  

8. mano, kad į tokią įvairiašalę horizontaliąją priemonę turėtų būti įtrauktos pagrindinės 
bendrosios nuostatos, pagal kurias būtų reikalaujama atitinkamos informacijos apie 
kainodarą, sutarčių sąlygas ir veiksmus netinkamų arba uždelstų paslaugų atveju, ir kad, 
vadovaujantis 1990 m. pateikto pirmojo Komisijos pasiūlymo gairėmis, būtų aktualu į ją 
įtraukti svarbius paslaugų teikėjų įsipareigojimų elementus, kurie padėtų užtikrinti tiekėjų 
atsakomybę už nuostolius, padarytus teikiant paslaugą;

o

o     o

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto užsakytame 2007 m. kovo 
mėn. tyrime dėl užsienio paslaugų teikėjų įsipareigojimų nagrinėjami toliau pateikti svarbiausi 
ES vartotojų pasitikėjimo klausimai.

Paslaugų laisvė ir vidaus rinka

Paslaugų teikimo laisvė yra viena iš keturių pagrindinių EB sutarties 49 straipsnyje išvardytų 
vidaus rinkos laisvių. Kadangi paslaugų sektoriaus ekonominė ir socialinė reikšmė vidaus 
rinkai yra didžiulė, šiuo metu paslaugų teikimo laisvė vadinama pagrindine savarankiška 
laisve. Svarbiausia jos funkcija – sudaryti paslaugų teikėjams sąlygas teikti tarptautines 
paslaugas, o vartotojams jomis naudotis savo šalyje.

Paslaugų, kurios sudaro beveik 70 proc. Europos BVP, sektorius yra nepaprastai svarbus ES 
ekonominiam ir socialiniam vystimuisi. Kad šio sektoriaus vidaus rinkos potencialas būtų 
geriau išnaudojamas, pastaraisiais metais tiek ES, tiek EK ėmė taikyti konkrečių sričių 
priemones bei sukūrė naują pažangų mechanizmą, įtrauktą į naująją Direktyvą Nr. 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje.

Vartotojo pasitikėjimas

Palyginti su priemonėmis, skirtomis skatinti užsienio prekių tiekimą į vidaus rinką ir vartotojų 
apsaugą, pastebima, kad paslaugų teikimas – ypač paslaugų teikėjų įsipareigojimų bendrieji 
standartai ir vartotojų teisinės apsaugos priemonės – tebėra reglamentuojamas nenuosekliai. 
Tai susiję su atvejais, kai paslaugų teikėjai paslaugų nesuteikia arba teikia jas nekokybiškai, 
tai pat su tais atvejais, kai teikiama paslauga kelia grėsmę vartotojo saugumui. Nors prekių 
tiekimą reglamentuojantys teisės aktai yra derinami (tokie teisės aktai inter alia yra Vartojimo 
prekių pardavimo direktyva ir Atsakomybės už gaminius su trūkumais direktyva), paslaugų 
teikimo reglamentavimo priemonių, kurių tikslai ir taikymo galimybės būtų panašios, 
nepakanka.

Skirtingi valstybėse narėse galiojantys teisės aktai ir specifinio pobūdžio nuostatos lemia tai, 
kad šiuo metu vartotojai ir paslaugų teikėjai tarptautinių paslaugų sektoriuje pasigenda 
skaidrumo ir aiškumo. 2007 m. kovo mėn. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
tyrime minimos penkios vidaus rinkai itin svarbios sritys (pramogos, telekomunikacijos, 
geležinkelių transportas, teisės konsultacijos ir sveikatos apsauga). Paslaugų teikėjų 
įsipareigojimai iš esmės skiriasi šiais aspektais:

- bendrosios sąlygos, kuriomis vykdomi įsipareigojimai;
- priemonės, kuriomis vartotojas gali pasinaudoti, kai šie įsipareigojimai 

nebevykdomi;
- tam tikrais įsipareigojimų nevykdymo ar žalos atvejais – atsakomybės 

netaikymo galimybės ir ribos atskirų procedūrų ar standartinių sąlygų 
pagrindu; didžiausios įmanomos nuostolių ribos; realių paslaugos teikėjo 
įsipareigojimų įrodymo našta;

- teisės terminologija ir paslaugų teikėjų įsipareigojimus reglamentuojančių 
nuostatų sisteminė struktūra.
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Priemonės, skirtos derinti teisės aktus, susijusius su paslaugų teikėjų įsipareigojimais, 
mažoms ir vidutinėms įmonėms leistų geriau įvertinti savo įsipareigojimus ir susijusią riziką 
bei galimybes dalyvauti tarpvalstybiniuose sandoriuose. Tuo pat metu būtų stiprinamas 
vartotojų pasitikėjimas tarptautinėmis paslaugomis ir skatinamas aktyvesnis dalyvavimas 
vidaus rinkoje (tai susiję ir su tobulėjančiomis techninėmis galimybėmis, iš kurių svarbiausia 
yra internetas). Siekiant kuo veiksmingiau įgyvendinti šį uždavinį, minėtomis priemonėmis 
turi būti stiprinama jau gyvuojanti tendencija, kad paslaugų teikėjų įsipareigojimų normos 
privalo būti vienodai taikomos tiek privačiajame, tiek viešajame sektoriuje.

Paslaugų teikėjų įsipareigojimai vartotojams

Vadovaujantis prieš tai minėta EB sutarties nuostata, Bendrijos teisė užtikrina laisvę teikti 
paslaugas, tačiau teisiniai santykiai tarp paslaugų teikėjų ir vartotojų nėra bendrai 
reglamentuojami jokiomis antrinės teisės aktų nuostatomis.

Didžiąją dalį taisyklių, susijusių su paslaugų teikėjų ir vartotojų santykiais, nustato valstybių 
narių įstatymai, kurie gali skirtis iš esmės. 1990 m. Komisija pateikė pasiūlymą dėl 
direktyvos, kuria būtų nustatomos taisyklės, reglamentuojančios itin svarbų skyrių dėl 
paslaugų teikėjų įsipareigojimų (COM(90) 482 galutinis). Planuotosios nuostatos turėjo būti 
susijusios su atsakomybės už žalą sveikatai ir kūnui, kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui, 
įskaitant su paslauga susijusį turtą, patirtą dėl paslaugos teikėjo kaltės, reglamentavimu.

Tačiau 1994 m. Komisija savo pasiūlymą atsiėmė, todėl horizontalių šią sritį 
reglamentuojančių priemonių į Bendrijos teisę įtraukta nebuvo. Be to, daugumą su paslaugų 
teikėjų ir vartotojų santykiais susijusių taisyklių bendrai nustato valstybių narių įstatymai, 
kurie kiekvienoje valstybėje narėje skiriasi. Jei, vadovaudamasis laisve teikti paslaugas, 
paslaugos teikėjas pageidauja teikti paslaugas visoje Bendrijoje, kiekvienoje valstybėje narėje 
jis privalo laikytis skirtingų jo verslo sandorius reglamentuojančių teisės normų. Tai galioja ir 
tais atvejais, kai vartotojas naudojasi kitos valstybės narės paslaugų teikėjų teikiamomis 
paslaugomis arba pageidauja palyginti kelių valstybių narių paslaugų teikėjų pasiūlymus.

Praktiškai visais šiais atvejais vadovavimasis (teisiškai neribota) laisve teikti paslaugas 
papildomai apkrauna paslaugų teikėjus ir vartotojus, kadangi jie turi susipažinti su teisinėmis 
sąlygomis kitose valstybėse narėse (ir padengti su šiais veiksmais susijusias išlaidas) arba 
prisiimti neprognozuojamą riziką, susijusią su atitinkamam sandoriui galiojančiu teisės 
mechanizmu.

Tai trukdo ne tik vartotojams, bet ir paslaugas gaunančioms mažoms ir vidutinėms įmonėms, 
kadangi palyginti su paslaugos teikėju šių įmonių ekonominė padėtis dažniausiai silpnesnė, o 
patirtis – mažesnė. Pagal galiojančias tarptautinės privatinės teisės normas joms greičiausiai 
nepavyktų išvengti valstybės narės, kurioje įsisteigęs paslaugos teikėjas, nacionalinių įstatymų 
taikymo.

Vien jau šios aplinkybės patvirtina neabejotiną būtinybę patvirtinti teisines priemones, 
galinčias palengvinti tarptautinius verslo sandorius. Tačiau palyginti su tarptautinių prekių 
tiekimą reglamentuojančiomis nuostatomis, iki šiol nei Bendrijos teisėje, nei už jos ribų 
nesiimama jokių veiksmų, galinčių paskatinti tarptautinių paslaugų teikimą.
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Vartotojų apsauga

Kasdien milijonai vartotojų susiduria su sistemingo piktnaudžiavimo ES vartotojų apsaugos 
taisyklėmis atvejais. Apgavikai naudojasi tuo, kad Europos šalių teisinės sistemos skiriasi. 
Taip, pasinaudojus netikra loterija arba pasiūlymu prisijungti prie tariamo atostogų klubo, 
apgaunami silpnesni asmenys.

Po 2005 m. Europos vartotojų tinklo (ES vartotojų informacijos centrų) atlikto tarptautinių 
skundų tyrimo paaiškėjo, kad:

- dažniausi skundai (46 proc.) yra susiję su netinkamu pristatymu – kai prekė 
nepristatoma, pristatoma iš dalies, pristatymas vėluoja,

- antra pagal dydį kategorija (25 proc.) – gaminiai su trūkumais arba užsakymo 
neatitinkantis gaminys,

- 8 proc. paraiškų yra susijusios su kainomis ir atsiskaitymu; dažniausiais 
atvejais internetu prekiaujantys tiekėjai nuskaičiuoja didesnę nei buvo sutarta 
pinigų sumą arba padidina mokestį,

- 9 proc. paraiškų yra susijusios su sutarties sąlygomis, kuriomis remiantis 
užsakymo anuliuoti nebegalima arba būtina išlaukti „bandomąjį laikotarpį“,

- 5 proc. paraiškų sudaro skundai iš pirkėjų, neatgaunančių kompensacijų už 
patirtus nuostolius – daugiausia dėl to, kad internetu prekiaujantys tiekėjai 
nesilaiko savo pačių suteiktų garantijų,

- skundų, kuriuos Europos vartotojų centras (angl. ECC) įtraukė į 2004 m. 
ataskaitą, skaičius iš viso išaugo 74 proc. (taip pat ir dėl to, kad internetu 
atliekama žymiai daugiau sandorių).

Kalbant apie vartotojų apsaugą akivaizdu, kad dabartiniuose, su tarptautinių paslaugomis 
susijusiuose teisės aktuose, aptinkama nemažai trūkumų. Skatinti vartotojų pasitikėjimą 
tarptautiniais sandoriais naudinga siekiant pagrindinio Europos bendrijos tikslo – toliau 
vystyti vidaus rinką ir užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą. Tai svarbu užtikrinant 
vartotojų teisę į informaciją, švietimą ir skatinant juos burtis ir ginti savo interesus.

Vidaus rinkos funkcionavimo nuostatos, kaip ir pagrindinės EB sutarties nuostatos dėl 
vartotojų apsaugos, iš esmės yra susijusios tiek su vartotojų veikla, tiek su ūkine veikla 
apskritai. Šios nuostatos gina vartotojus ir prekių tiekimo, ir paslaugų teikimo atvejais.

Antriniai teisės aktai užtikrina pakankamai aukšto lygio vartotojų apsaugą pareigų 
nevykdymo ir nesaugiai tiekiamų gaminių atvejais. Kai kuriose valstybėse narėse apsaugos 
lygis aukštesnis ir už šį standartą, tačiau vartotojas gali būti ramus, kad minėtosiose 
direktyvose patvirtintas standartas yra užtikrinamas tiek nacionalinių, tiek tarptautinių
sandorių atvejais. Ši aukšto lygio apsauga – pasitikėjimo tarptautiniais vartojimo sandoriais 
vidaus rinkoje pagrindas – yra užtikrinama direktyvomis, susijusiomis su prekių tiekimu ir 
gaminių (t. y. kilnojamuoju turtu) sauga.  

Taigi paslaugų apsauga nėra to paties ar bent panašaus masto, net jei vidaus rinkai paslaugų 
judėjimas svarbus ne mažiau nei prekių judėjimas.

Paslaugas teikiančios viešojo sektoriaus įmonės
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Kai kuriose valstybėse narėse teikdami kai kurių svarbių ūkio šakų paslaugas ypatingą
vaidmenį atlieka viešojo sektoriaus subjektai. Tai gali veikti laisvą paslaugų judėjimą vidaus 
rinkoje ir vartotojų apsaugos lygį. Pvz., viešosioms komunalinių paslaugų įstaigoms nebūtinai 
taikomos, pvz., nesąžiningų sutarties sąlygų taisyklės ir / arba joms nebūtinai naudinga
apsauga nuo konkurencijos.
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