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Komisijos pasiūlymas ir jo tikslai 

Europos Komisijos pasiūlymu dėl direktyvos dėl vartotojų teisių siekiama į vieną teisės aktą 
sudėti keturis Bendrijos teisės aktus1. Pasiūlymas parengtas atlikus vartotojų acquis 
persvarstymą, pradėtą 2004 m. siekiant supaprastinti ir galutinai suformuoti esamą teisinę 
bazę vartotojų teisių apsaugos srityje. Pasiūlymas pateiktas svarstyti 2008 m. spalio 8 d. po 
konsultacijų ir atlikus poveikio vertinimą; jame siūloma, kad naujoji direktyva būtų pagrįsta 
visiško suderinimo principu.
Pasiūlymas teikiamas dviem tikslais: užtikrinti, kad visų 27 ES valstybių narių vartotojai 
pasitikėtų aukšto lygio vartotojų apsauga ir kad įmonės, kad ir kokio dydžio jos būtų, galėtų 
visose 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse vartotojams parduoti prekes ir paslaugas 
nesusidurdamos su nereikalingomis teisinėmis kliūtimis. Rezoliucijoje dėl vartotojų acquis 
persvarstymo2 Europos Parlamentas patvirtino abu tikslus: didinti vartotojų pasitikėjimą ir 
mažinti įmonių nenorą prekiauti kitose šalyse.
Teisinės bazės nenuoseklumas sulaiko ir vartotojus, ir įmones nuo pirkimo / pardavimo kitose 
šalyse. Vartotojai dažnai skundžiasi, kad jiems nesudaroma galimybė patirti visą vidaus 
rinkos teikiamą naudą (ypač kai perkama internetu), nes pardavėjai, vykdantys veiklą iš 
vienos valstybės narės, dažnai nenori laikytis kitos rinkos, į kurią ateina, taisyklių3, kaip ir 
nenori prisiimti rizikos, kad gali tekti bylinėtis kitoje valstybėje narėje. Ši padėtis gali dar 
labiau pablogėti įgyvendinus reglamentus „Briuselis I“ ir „Roma I“ ir su jais susijusius 
Europos Teisingumo Teismo priimtus sprendimus, kurie gali tik dar labiau pabloginti prekių 
prekybos tarp ES valstybių narių sąlygas4. 
Nors daugelis komiteto narių pripažįsta, kad reikia spręsti teisinės bazės nenuoseklumo 
klausimą, bendra nuomonė tokia, kad visiškas suderinimas, kurį siūlo Europos Komisija, iš 
tikrųjų kol kas yra neįmanomas dėl pasiūlymo pobūdžio ir taikymo srities. Remdamiesi 
Europos Parlamento rezoliucija dėl vartotojų acquis persvarstymo, komiteto nariai, kaip jau 
nurodyta 2009 m. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto (IMCO) darbo dokumente, 
labiau norėtų visiško tikslinio suderinimo, taikytino tik konkretiems tam tikrų sutarčių 
aspektams, kartu išsaugant aukšto lygio vartotojų apsaugą5. 

                                               
1 Direktyvos dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse (93/13/EB), dėl prekių pardavimo ir garantijų (99/44/EB), dėl 
nuotolinės prekybos (97/7/EB) ir dėl sutarčių, sudarytų ne prekybai skirtose patalpose (85/577/EB).
2 Pranešimas dėl Žaliosios knygos dėl Vartotojų acquis persvarstymo, Ag-0281/2007, pranešėja Béatrice Patrie.
3 Svarstant IMCO komitete paaiškėjo, kad įmonės patiria nepagrįstų išlaidų: 20 000 EUR per metus 
nacionalinėje rinkoje vien tik dėl teisės aktų reikalavimų laikymosi.
4 Byla Alpenhof prieš Heller (C-144/09 – 24/04/2009, 2010 3 16 ETT posėdis) ir Bžbyla Pammer prieš Reederei 
Karl Schlüter (C-585/08 – 2008 12 24).
5 Darbo dokumentas dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėl vartotojų teisių, IMCO/6/68476, pranešėja Arlene 
McCarthy.
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Komiteto parengiamasis darbas

1. Konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais 
IMCO surengė du viešuosius klausymus1 dėl pasiūlymo, per kuriuos paaiškėjo, kad vartotojų 
organizacijos susirūpinusios, jog dėl visiško suderinimo gali sumažėti vartotojų apsaugos 
lygis – jos teigė, kad kai kurioms valstybėms narėms gali tekti išsižadėti tam tikrų 
nacionalinių nuostatų. Įmonės, priešingai, pabrėžė dabartinio teisinės bazės nenuoseklumo 
problemą ir pritarė komiteto narių siūlomam visiškam tiksliniam suderinimui. Jos leido 
suprasti, kad pritartų papildomoms vartotojų apsaugos priemonėms, tačiau tik jei jos bus 
proporcingos, suderintos ir vienodos visoje ES. 
2. Keitimasis nuomonėmis su nacionaliniais parlamentais 
Komitetas taip pat surengė du klausymus su nacionaliniais parlamentais2 pagal naują, 
Lisabonos sutartyje nustatytą tvarką. 

Pamąstymai dėl pasiūlymo
 I skyrius. Dalykas, sąvokų apibrėžtys ir taikymo sritis 

2 straipsnyje pateiktose sąvokų apibrėžtyse nusakomos viso pasiūlymo ir atskirtų jo skyrių bei 
nuostatų taikymo srities ribos. Ar tam tikrai konkrečiai sutarčiai bus taikomos suderintos 
taisyklės, iš esmės priklauso nuo apibrėžčių formuluočių. Reikės atkreipti dėmesį į šių 
apibrėžčių, 4 straipsnio ir viso likusio teksto tarpusavio sąveiką. 
Kai kurių apibrėžčių formuluotes reikės keisti siekiant užtikrinti, kad reikiamoms sutartims 
būtų taikomos reikiamos taisyklės, kad vartotojai būtų apsaugoti, kai to reikia, ir kad 
pardavėjai nesusidurtų su nereikalingais apribojimais. Kai kurios apibrėžtys nėra tinkamos 
teisiniu požiūriu ir turėtų būti patobulintos dėl nuoseklumo ir teisinio aiškumo. 
Komiteto nariai vis labiau sutaria, kad apibrėžtims turėtų būti pritaikytas visiško tikslinio 
suderinimo principas. Tačiau reikia nepamiršti, kad jei visiško tikslinio suderinimo principas 
tuo pat metu nebus pritaikytas atitinkamoms vartotojų apsaugos taisyklėms, suderintų 
apibrėžčių poveikis vidaus rinkai bus labai nedidelis. Suderintos apibrėžtys yra ne tikslas, o 
tik priemonė tikslui pasiekti – panaikinti vidaus rinkos kliūtis.
Norint, kad pasiūlymas būtų kuo naudingesnis vidaus rinkai, reikia išanalizuoti, ar įmanoma 
pasiūlyme nustatytas suderintas apibrėžtis pritaikyti likusiam vartotojų acquis (t. y. sutartims 
dėl teisės tam tikru laiku naudotis nekilnojamuoju turtu ir vartojimo kreditų).
Daug komiteto narių ir suinteresuotųjų subjektų mano, kad 3 straipsnis yra klaidinantis ir 
turėtų būti patikslintas. Iš tiesų, šiame straipsnyje įvairių skyrių taikymo sritis nurodoma 
neaiškiai, nes daromos nuorodos į įvairias kitas pasiūlymo nuostatas (visų pirma, 2, 8, 20, 21 
ir 30 straipsnius). Pavyzdžiui, III skyrius taikomas ne prekybai skirtose patalpose sudarytoms 
hipotekos sutartims (hipotekos sutartims Vartojimo kreditų direktyva netaikoma), tačiau dėl 
daugybės nuorodų į kitus pasiūlymo straipsnius tai nėra iš karto aišku. Painiavą dar labiau 
didina tai, kad 3 straipsnyje taip pat reglamentuojamas tam tikrų skyrių (nuostatų) santykis su 
kitais esamais Bendrijos teisės aktais. 3 straipsnį reikia sutrumpinti ir supaprastinti. Kiekvieno 

                                               
1 2009 m. kovo 2 d. ir 2009 m. rugsėjo 29 d.
2 2009 m. sausio 26 d. ir 2010 m. vasario 23 d.
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skyriaus taikymo sritis arba jo santykis su kitomis Bendrijos taisyklėmis turi būti nurodytas 
kiekviename skyriuje ir, jei reikia, kiekvienoje nuostatoje atskirai. Tam, ko gero, prireiks iš 
esmės keisti pasiūlymo struktūrą. 
Dėl pasiūlymo taikymo pačioms įvairiausioms sutartims ir Europos Komisijos siūlomo 
vartotojų apsaugos lygio ginčytinas yra ir 4 straipsnis dėl visiško suderinimo. Daug komiteto 
narių tam nepritaria ir reikalauja visiško tikslinio suderinimo (tik tam tikrų sutarčių tam tikrų 
nuostatų atžvilgiu, kartu užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą). 
4 straipsnyje reikia išaiškinti, kaip visiškas tikslinis suderinimas turėtų būti taikomas 
sutartims, kurioms pasiūlymas taikomas tik iš dalies (pvz.: paslaugų sutartims, kurioms 
netaikomos IV skyriaus, bet taikomos II skyriaus, o kai kuriais atvejais – III ir V skyrių 
nuostatos). Iš to seka, kad sutartims, kurioms netaikomos vieno skyriaus nuostatos, tačiau 
taikomos kitų skyrių nuostatos, turėtų būti išimtinai taikomas visiško tikslinio suderinimo 
principas tam tikrais šiuose kituose skyriuose reglamentuojamais aspektais. Kai sutartims 
koks nors skyrius netaikomas, valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė pačioms savo 
nuožiūra reglamentuoti tame skyriuje aptariamus klausimus. 
Jei bus taikomas visiško tikslinio suderinimo principas, kliūtys vidaus rinkai bus panaikintos 
tik laipsiųkai, o tai nėra visiškai priimtina. Todėl nereikėtų atmesti abipusio pripažinimo 
sąlygos tose srityse, kurios nėra reglamentuotas šiame pasiūlyme, kaip Europos Parlamentas 
jau yra siūlęs per diskusijas dėl vartotojų acquis persvarstymo. 
Komitete vykusios diskusijos leido šiek tiek pasistūmėti dėl tikslinio visiško suderinimo 
principo taikymo sąlygų pasiūlyme. Nepaisant nesutapusių nuomonių dėl to, koks turėtų būti 
vartotojų apsaugos lygis, kuriam esant turėtų būti pasiektas visiškas tikslinis suderinimas, 
dauguma komiteto narių ir suinteresuotųjų subjektų sutaria, kad dėl visiško tikslinio 
suderinimo nei labai pablogės vartotojų apsauga valstybėse narėse, nei bus sistemiškai 
suvienodintos ES taisyklės su griežčiausiais (didžiausią apsaugą) numatančiais nacionalinės 
teisės aktais. Dar daugiau, visuotinai sutarta, kad suderintos taisyklės turėtų būti tikslios, 
aiškios ir perspektyvios ir kad turėtų būti nuodugniai įvertintas jų poveikis nacionalinėms 
teisės sistemoms. 

 II skyrius. Vartotojui teikiama informacija

Komiteto nariai ir suinteresuotieji subjektai iš esmės pritaria, kad vartotojus reikia tinkamai 
informuoti prieš sudarant sutartį ir kad tai yra svarbiausias vartotojų apsaugos aspektas. 
II skyriuje nustatyti bendri informacijos reikalavimai nėra naujas dalykas Bendrijos teisėje 
(reikalavimai paimti iš direktyvų dėl nuotolinės prekybos ir nesąžiningos prekybos nuostatų) 
ir todėl nėra ginčytini iš esmės, nors nemažai komiteto narių ir suinteresuotųjų subjektų 
apgailestauja, kad dažnai labiau pabrėžiamas vartotojams teiktinos informacijos kiekis, o ne 
kokybė. 
Tačiau dėl pasiūlymo pobūdžio ir plačios sutarčių, kurioms jis taikomas, įvairovės vyrauja 
bendra nuomonė, kad II skyriuje nustatyti bendri informacijos reikalavimai turės daug didesnį 
poveikį nacionalinėms teisės sistemos nei ankstesnės Bendrijos priemonės. Reikės atlikti 
nuodugnų II skyriaus teisinės ir praktinės reikšmės įvertinimą. Žinoma, informacijos 
reikalavimų vienodumas yra teigiamas dalykas kalbant apie standartines pardavimo ar 
paslaugų sutartis, tačiau šis vienodumo principas netinka specifinėms sutartims (pvz.: 
sutartims dėl nekilnojamojo turto arba susijusioms su finansinėmis, sveikatos, socialinėmis ar 
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transporto paslaugomis). 
Galiausiai reikės spręsti II skyriaus sąveikos su Bendrijos teisės aktų nuostatomis dėl 
informacijos reikalavimų klausimą. Šiuo klausimu pasiūlyme numatoma tik kad negalima 
pažeisti Paslaugų direktyvos ir Elektroninės prekybos direktyvos. Kalbant apie Bendrijos 
teisės aktuose nustatytus informacijos reikalavimus, didesnį teisinį aiškumą užtikrintų a lex 
generalis / les specialis nuostata, panaši į nustatytąją Direktyvoje dėl nesąžiningos prekybos. 

 III skyrius. Vartotojui teikiama informacija ir atsisakymo teisė, sudarant nuotolinės 
prekybos sutartis ir sudarant sutartis ne prekybai skirtose patalpose

Komitete vykusios diskusijos parodė, kad dėl III skyriaus, kuriame nustatytos aiškios 
taisyklės dėl informacijos reikalavimų ir teisės atsisakyti sudarant nuotolines sutartis ir 
sudarant sutartis ne prekybai skirtose patalpose, yra santykinai sutariama. 
Daugelis komiteto narių ir suinteresuotųjų subjektų iš esmės pritaria, kad valstybėse narėse 
neturėtų galioti skirtingos taisyklės dėl atsisakymo teisės laikotarpio (pradžios, trukmės, 
apskaičiavimo metodikos, pabaigos, padarinių, t. t.). Vyrauja nuomonė, kad pasiūlymas – tai 
gera proga panaikinti šią painiavą ir pašalinti skirtingų taisyklių keliamas kliūtis vidaus 
rinkoje. Tačiau kai kurie komiteto nariai mano, kad kai kurių nacionalinių specifinių aspektų
kitos veiksmingos vartotojų apsaugos priemonės pakeisti negali. 
Komitetas atkreipė dėmesį į kai kuriuos III skyriaus aspektus, kurie gali sumažinti vartotojų 
apsaugą kai kuriose valstybėse narėse (ypač, kai vartotojams nebuvo pateikta informacija). 
Įdomu, kad III skyrius buvo kritikuojamas ir už tai, kad yra nepagrįstai palankus vartotojams. 
Pavyzdžiui, kai kurie komiteto nariai ir suinteresuotieji subjektai mano, kad taisyklių dėl 
nuotolinės prekybos sutarčių ir ne prekybai skirtose patalpose sudarytų sutarčių taikymo sritis 
yra pernelyg plati ir kad oficialūs reikalavimai bei taisyklės dėl atsisakymo teisės yra pernelyg 
varžantys, ypač kalbant apie ne prekybai skirtose patalpose sudarytas sutartis. 
Visuotinai sutariama, kad III skyrius turi būti taisomas, siekiant rasti teisingą pusiausvyrą tarp 
vartotojų ir pardavėjų, parduodančių nuotoliniu būdu ir (arba) ne prekybai skirtose patalpose, 
interesų. 19 straipsnyje pateikiamų išimčių sąrašas turi būti trumpas ir paprastas. Labai 
svarbu, kad reikiamoms sutartims būtų taikomos reikiamos taisyklės, t. y. kad vartotojai būtų 
apsaugoti kur reikia ir kad pardavėjai nesusidurtų su nereikalingais apribojimais. Konkrečiai 
kalbant, bet kokiai elektroniniu būdu sudarytai (pvz., per „eBay“) įmonės sutarčiai su 
vartotoju bus ir turi būti taikomos visos vartotojų apsaugos taisyklės. Vartotojams gali tekti 
padengti siuntimo išlaidas tik jei prekių vertė neviršija 50 EUR. Be to, reikia rasti sprendimą 
dėl amatininkų, kurie nuolat teikia paslaugas vartotojams ne prekybai skirtose patalpose arba 
kurie sudaro nuotolinės prekybos sutartis. Atsisakymo teisės laikotarpio pradžios klausimu 
turi būti užtikrinta daugiau lankstumo: paprastai pradžia turėtų būti laikomas prekių 
pristatymo momentas, tačiau kai kuriems verslo modeliams reikės praktiškesnių sprendimų.
Siekiant pagerinti pardavėjų ir vartotojų tarpusavio bendravimą, greičiausiai reikės ir kitų 
patobulinimų. Pavyzdžiui, galėtų būti parengtas pavyzdinis tekstas su visa aktualia 
informacija apie atsisakymo teisę. Šį tekstą kaip šabloną galėtų naudoti pardavėjai visoje ES. 

 IV skyrius. Kitos pardavimo sutartyse numatytos vartotojų teisės

Komitete buvo išreikšta nemažai nuogąstavimų dėl IV skyriaus poveikio vartotojų apsaugai 
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valstybėse narėse. Kai kurie komiteto nariai ir suinteresuotieji subjektai kritikuoja Europos 
Komisiją dėl teisinės garantijos prekės ir sutarties neatitikimo atveju suvienodinimo pagal 
Prekių pardavimo direktyvoje nustatytus minimalius standartus, neatsižvelgiant į nacionalinę 
specifiką. Daugelis komiteto narių ir suinteresuotųjų subjektų iš tikrųjų mano, kad jei 
pasiūlymas būtų priimtas toks, koks yra, kai kurios valstybės narės būtų priverstos išsižadėti 
kai kurių seniai įtvirtintų vartotojų teisių. Europos Komisija tai pripažino, nors ir netiesiogiai, 
2009 m. rugsėjo mėn. komitete išplatintame aiškinamajame rašte. Tačiau komitetas atkreipė 
dėmesį į tai, kad kai kurios iš šių seniai įtvirtintų teisių ne visada yra veiksmingos ir todėl net 
per teismus retai kada galima užtikrinti jų vykdymą.
Komiteto diskusijose ne kartą kelti du klausimai: pirmas – teisės gynimo priemonių, kuriomis 
gali pasinaudoti vartotojas prekės neatitikimo atveju, eiliškumas ir antras – pardavėjo 
atsakomybės laikotarpio trukmė prekės neatitikimo atveju. 
Su teisės gynimo priemonių eiliškumu susijusi problema yra dvejopa. Pirma, tik keliose 
valstybėse narėse vartotojai prekės neatitikimo atveju turi visas teisės gynimo priemones 
(taisymas, prekės pakeitimas kita, kainos sumažinimas, sutarties nutraukimas). Antra, Airijoje 
ir Jungtinėje Karalystėje vartotojas turi teisę atsisakyti prekės (t. y. nutraukti sutartį) iškart, jei 
tik jis gali įrodyti, kad prekė neatitinka sutarties (kai taikoma „teisės atsisakyti“ tvarka, 
vartotojas neatleidžiamas nuo įrodinėjimo pareigos). Akivaizdu, kad tokios taisyklės neatitiks 
pasiūlymo 26 straipsnyje nustatyto suderinto teisės gynimo priemonių eiliškumo. 
Su pardavėjo atsakomybės prekės neatitikimo atveju laikotarpio trukme susiję daug problemų. 
Nemažai valstybių narių yra nustačiusios ilgesnius atsakomybės laikotarpius (kai kuriose 
šalyse jie nustatyti visiems gaminiams, kitose – tik statybinėms medžiagoms, o vienoje 
valstybėje narėje – tik ilgalaikio naudojimo prekėms). Suomijoje ir Nyderlanduose pardavėjo 
atsakomybės laikotarpis daugiausia priklauso nuo numatomo gaminio naudojimo laiko (dėl 
kurio sprendžia teisėjas kiekvienu atveju atskirai). Galiausiai Belgijoje, Prancūzijoje ir 
Liuksemburge pardavėjai gali būti laikomi atsakingi, jei vartotojas nematomą (didelį) trūkumą 
randa po pirmų dvejų metų (taikomas ir galutinis terminas, kuris Prancūzijoje gana trumpas, 
Belgijoje – kiek ilgesnis) ir jei vartotojas gali įrodyti, kad trūkumo būta jau pristatant (kai 
taikoma vices cachés tvarka, vartotojas neatleidžiamas nuo įrodinėjimo pareigos). Akivaizdu, 
kad tokios taisyklės neatitiks pasiūlymo 28 straipsnyje nustatyto suderinto dvejų metų nuo 
pristatymo atsakomybės laikotarpio. 
Komiteto svarstymuose buvo iškelta ir kitų klausimų, pavyzdžiui, dėl teisės gynimo 
priemonių pasirinkimo ir pranešimo apie prekės neatitikimą. Daug komiteto narių mano, kad 
Europos Komisijos pasiūlymas leisti pardavėjui rinktis, taisyti prekę ar keisti ją kita (kai 
vartotojas pirmą kartą praneša apie neatitikimą), turėtų būti persvarstytas. Vyrauja ir bendra 
nuomonė, kad vartotojui neturėtų būti nustatyta prievolė apie prekės neatitikimą pranešti 
pardavėjui per du mėnesius. Pasiūlymas turi būti atitinkamai pataisytas.
Taip pat turi būti nuodugniai įvertintas nuostatų dėl prekių pristatymo ir rizikos perdavimo 
poveikis nacionalinei teisinei tvarkai ir tai, kaip jos bus taikomos praktiškai. 
Iš visų šių pasvarstymų matyti, kad IV skyriui gali būti taikomas visiško tikslinio suderinimo 
principas tik jei bus įmanoma susitarti dėl bendros garantijų tvarkos, užtikrinančios visiems 
Europos vartotojams tokią pačią apsaugą, kokia jiems yra užtikrinama šiuo metu. Norint to 
pasiekti, reikės įvertinti įvairiose valstybėse narėse esamų vartotojų teisių veiksmingumą 
vartotojui (t. y. ar per teismus galima lengvai užtikrinti jų vykdymą). Šiuo klausimu ypatingas 
dėmesys bus skiriamas įrodinėjimo pareigai. 
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Ne kartą apsikeitus nuomonėmis paaiškėjo, kad komiteto nariai ir suinteresuotieji subjektai 
skeptiškai žiūri į V skyriaus nuostatas. 
Reikia pripažinti, kad dauguma komiteto narių ir suinteresuotųjų subjektų, regis, pritaria 
tikslui suderinti bendrąją nuostatą dėl nesąžiningų sutarties sąlygų ir kartu reikalauja, kad būtų 
atliktas dar vienas vertinimas. Tačiau vyrauja nuomonė, kad, siekiant išvengti neigiamų 
padarinių (sąlygų išbraukimo iš esamų nacionalinių sąrašų, teisinio tikrumo lygio 
sumažėjimo, kuris galėtų lemti teismų bangą visoje ES, nepakankamo lankstumo, t. t.), 
„juodasis“ ir „pilkasis“ nesąžiningų sutarties sąlygų sąrašai kol kas neturėtų būti suderinti. 
Sutariama, kad valstybės narės galėtų pasilikti savo nesąžiningų sutarties sąlygų sąrašus, jei 
tik šie neprieštarauja bendrajai nuostatai ir vidaus rinkos taisyklėms. 
Tačiau turėtų būti sudaryta galimybė ES lygmeniu uždrausti kai kurias nesąžiningas sutarties 
sąlygas ir garantuoti, kad valstybės narės negalėtų išsaugoti esamų arba priimti naujų 
nukrypstančių nacionalinių nuostatų šioje palyginti nedaug suderintoje srityje. Atsižvelgiant į 
Europos Parlamento visiškos demokratinės kontrolės principą, Komisijos pasiūlymas 
uždrausti papildomas nesąžiningas sąlygas pagal komitologijos procedūrą šiuo metu neatrodo 
tinkamiausias. Prieš priimant spendimą šiuo klausimu, reikia atidžiai įvertinti Lisabonos 
sutartyje įtvirtintas naujas nuostatas dėl komitologijos procedūros.

Išvada
Remiantis Sutartimi ir atsižvelgiant į tai, kad Taryba nelabai pasistūmėjo šiuo klausimu, 
komitetas ir toliau dirbs vien tik Komisijos pasiūlymo pagrindu. 
ES vykstant diskusijoms dėl vartotojų apsaugos, ypač svarbu gerinti esamų vartotojų teisių 
apsaugą, t. y. užtikrinti, kad šios teisės būtų aiškios ir paprastos, kad vartotojai, pardavėjai ar 
valstybės tarnautojai jas gerai žinotų ir todėl jos būtų tinkamai įgyvendinamos. Svarbiausia –
informuotumas.
Visiškas tikslinis suderinimas greičiausiai lems didesnę vartotojų apsaugą visoje ES. Tačiau 
reikės įdėti daug darbo norint nustatyti, kiekvienu atveju atskirai, kokios taisyklės turi būti 
suderintos, kad būtų užtikrintas vidaus rinkos veikimas ir kartu išlaikyta aukšto lygio
vartotojų apsauga. 
Šiuo požiūriu labai svarbu užtikrinti tinkamą pasiūlymo, Bendros principų sistemos ir likusio 
vartotojų acquis tarpusavio nuoseklumą. Džiugu, kad per pastaruosius nacionalinių 
parlamentų klausymus Komisija dar kartą pareiškė esanti pasirengusi atidžiai išklausyti 
Parlamento nuomonę ir dirbti be išankstinio nusistatymo. 
Galiausiai reikės atlikti dar vieną tyrimą, siekiant įrodyti, kad būsima Vartotojų teisių 
direktyva iš tikrųjų leis visiems suinteresuotiesiems subjektams patirti vidaus rinkos naudą. 
Europos Parlamentas yra vienas iš teisės aktų leidėjų ir turi prisiimti visą atsakomybę už šios 
direktyvos rezultatus.


