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Įžanga ir apibendrinimas

Pasiūlymas dėl naujos visiems aktualios Vartotojų teisių direktyvos (angl. CRD) atspindi
vieną didžiausių požiūrio į vartotojų teisę Europoje pokyčių, kuriuos iki šiol buvo siūliusi
Europos Komisija. Šiuo metu galiojantys keturi Bendrijos teisės aktai Komisijos pasiūlymu 
sujungiami į vieną Vartotojų teisių direktyvą, kurios pagrindu bus taikomas visiško 
suderinimo principas. Ši plataus pobūdžio nuostata skiriasi nuo dabartinio visiško suderinimo 
principo, kuris, išskyrus neseniai priimtą Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą, 
vartotojų teisės aktuose yra taikomas tam tikrais tikslais ir apsiribojant tam tikrais sektoriais, o 
Vartojimo kredito direktyvoje ir Direktyvoje dėl teisės tam tikru laiku naudotis 
nekilnojamuoju turtu – numatant daug leidžiančių nukrypti nuostatų. 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas nusprendė išanalizuoti Komisijos atliktą 
poveikio vertinimą, norėdamas išsiaiškinti, ar šis pasiūlymas pagrįstas pakankamais
įrodymais, taip pat ketindamas surengti viešąjį svarstymą su ekspertas ir suinteresuotosiomis 
šalimis. Komitetas gavo daug suinteresuotųjų šalių nusiskundimų, todėl, siekdamas nuosekliai 
informuoti apie savo darbą, svarbiausiais klausimais surengė konsultacijas internetu.

Apibendrinant, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas nusprendė paremti du 
tarpusavyje susijusius bendrosios rinkos vartotojams ir įmonėms kūrimo tikslus –
supaprastinti 27 valstybėse narėse įmonėms taikomas taisykles ir užtikrinti aukštą vartotojų 
apsaugos lygį jiems įsigyjant prekes ir naudojantis paslaugomis. Nors ir esant pritarimui šiems 
tikslams, svarbu išsiaiškinti, koks bus praktinis pasiūlymo poveikis, įskaitant poveikį 
dabartinėms vartotojų teisėms ir jų gynimo priemonėms ir santykį su nacionalinėje teisėje 
numatytais įsipareigojimais. Norint užtikrinti visuomenės paramą Europoje, būtina visoms 
suinteresuotosioms šalims aiškiai parodyti pasiūlymo pranašumus. Todėl šiame dokumente 
siūlomi kai kurie tolesni veiksmai, kurie padėtų teisės aktų leidėjams tęsti darbą su Komisijos 
pasiūlymu.

Komisijos pasiūlymas ir jo tikslai

Kuriant vartotojų vidaus rinką turi būti keliami pagrindiniai du tarpusavyje susiję tikslai, 
kuriais būtų siekiama užtikrinti:

i) kad vartotojai visose 27 ES valstybėse narėse pasitikėtų aukšto lygio vartotojų 
apsauga ES; 

ii) kad verslo įmonės, didelės ir mažos, galėtų be kliūčių parduoti savo prekes ir 
teikti paslaugas vartotojams 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Šie tikslai yra patvirtinti Europos Parlamento dokumentuose vartotojų apsaugos srityje,
įskaitant 2007 m. rugsėjo 6 d. priimtą Europos Parlamento rezoliuciją dėl Žaliosios knygos 
dėl acquis communautaire vartotojų teisių apsaugos srityje persvarstymo (B. Patrie 
pranešimas).

Komisijos pasiūlymas dėl CRD yra 2004 m. pradėto Vartotojų acquis persvarstymo, kurio 
tikslas – supaprastinti ir galutinai baigti rengti dabartinę vartotojų apsaugos reglamentavimo 
sistemą, rezultatas. 2008 m. spalio 8 d., baigusi konsultacijų procesą ir atlikusi poveikio 
vertinimą, Komisija pateikė pasiūlymą dėl CRD, kuriuo keturios šiuo metu galiojančios 
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direktyvos – dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (93/13/EEB), dėl vartojimo prekių 
pardavimo ir su tuo susijusių garantijų (99/44/EB), dėl nuotolinės prekybos sutarčių 
(97/7/EB) ir dėl vartotojų apsaugos, susijusios su sutartimis, sudarytomis ne prekybai skirtose 
patalpose (85/577/EEB) – sujungiamos į vieną „horizontaliąją“ direktyvą, kuria siekiama 
supaprastinti ir atnaujinti esamas taisykles, panaikinant neatitikimus ir pašalinant spragas. 
Komisijos nuomone, šie pokyčiai turėtų padidinti vartotojų pasitikėjimą ir sumažinti
verslininkų nenorą prekiauti kitose valstybėse. Šis pasiūlymas pateiktas greta jau patvirtintų 
atnaujintų ir pataisytų sektorinių teisės aktų dėl teisės tam tikru laiku naudotis nekilnojamuoju 
turtu (2008/122/EB) ir dėl vartojimo kredito sutarčių (2008/48/EB).

Savo poveikio vertinimo ataskaitoje (SEC 2008/2547) Europos Komisija patvirtino, kad nors 
ir esama keleto praktinių ir struktūrinių tinkamo įmonių ir vartotojų (angl. B2C) vidaus rinkos 
veikimo kliūčių, pavyzdžiui, kalbinių ir logistinių, B2C taisyklių teisinis nenuoseklumas yra 
reikšminga vidaus rinkos ir vartotojų pasitikėjimo tarpvalstybine prekyba kliūtis. Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas paragino Komisiją pateikti išsamesnį poveikio 
vertinimą ir pakomentuoti įžvelgtus trūkumus; pavyzdžiui, Komisija tvirtina, kad teisinis 
nenuoseklumas yra reikšminga kliūtis vidaus rinkai, tačiau nepateikia jokių įrodymų šiai 
prielaidai paremti, išskyrus „Eurobarometro“ 2008 m. apklausos rezultatus. Be to, vertindama 
ekonominį pasiūlymo poveikį, Komisija atsižvelgė tik į informavimo reikalavimus. Poveikio 
vertinimas turėtų apimti visas su pasiūlymu susijusias sąnaudas ir naudą, taip pat alternatyvias 
galimybes, įskaitant garantijų laikotarpio pratęsimą arba sutrumpinimą, sutarties atsisakymo
teisės laikotarpio trukmę, teisių gynimo priemonių taikymo tvarką, taikymo srities išplėtimą 
apimant nuotolinės prekybos ir ne prekybai skirtose patalpose sudarytas sutartis ir tiesioginę 
gamintojo atsakomybę. Galiausiai Komisija nepateikė nuodugnios pasiūlymo teisinių 
pasekmių analizės: nėra atliktas tinkamas vertinimas, kokį poveikį šis pasiūlymas turėtų
nacionalinei teisei. 

Todėl reikia daugiau dėmesio skirti subsidiarumo ir proporcingumo principams. Reikėtų 
pagrįstai pademonstruoti pasiūlymo teikiamą papildomą vertę vartotojams, duodančią daugiau 
naudos nei paties asmens ar valstybės narės vyriausybės veiksmai. Be to, būtina aiškiau 
pagrįsti Komisijos tvirtinimą, kad kai kurios nacionalinėje sutarčių teisėje įtvirtintos teisės 
nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, netgi jei jos susijusios su vartotojų sutartimis, kurios 
priklauso direktyvos taikymo sričiai (pavyzdžiui, žr. „Neatitikimas“ 5 puslapyje). Jei šis 
tvirtinimas yra teisingas, pasiūlymas turėtų mažesnį poveikį subsidiarumui su direktyva 
susijusiose srityse. Tačiau esamas rinkos susiskaldymas, kurį sukelia šių teisių išsaugojimas, 
verčia abejoti dėl priemonių, skirtų pasiūlymo tikslams pasiekti, tinkamumo. Todėl tai yra 
susiję ir su proporcingumo klausimu. 

Šiomis aplinkybėmis, nors ir yra pasiektas aiškus sutarimas dėl aukšto lygio tikslų vartotojų 
vidaus rinkos srityje, būtina atkreipti dėmesį į kai kuriuos svarbiausius aspektus.

Svarbiausių pasiūlymo aspektų aptarimas

Suderinimo lygis 

Pasiūlyme nustatomas visiško suderinimo principas. Suderinimo sritis apima informavimo 
taisykles, teisę atsisakyti nuotolinės prekybos ar ne prekybai skirtose patalpose sudarytų 
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sutarčių, vartotojų teises pagal konkrečias pirkimo–pardavimo sutartis ir nesąžiningas sąlygas 
vartotojų sutartyse.

Beatrice Patrie pranešime Europos Parlamentas pabrėžė, kad visiškas suderinimas neturi 
sumažinti vartotojų apsaugos lygio, todėl paragino siekti visiško tikslinio suderinimo, tai yra 
dėl kai kurių nuostatų visiško suderinimo sprendimus priimti kiekvienu atveju atskirai. Be to, 
Europos Parlamentas nurodė, kad suderinimas neturi sumažinti vartotojų apsaugos, kuri jau 
yra užtikrinta pagal konkrečius nacionalinius įstatymus.

Suinteresuotųjų šalių, su kuriomis konsultavosi Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetas, nuomonės skyrėsi. Šios nuomonės pasidalijo į dvi priešingas stovyklas: verslo 
bendruomenės bendrą pritarimą ir vartotojų grupių bendrą pasipriešinimą dabartinės formos 
pasiūlymui. Didžioji dauguma verslo asociacijų remia visišką arba visišką tikslinį suderinimą. 
Jų manymu, tai padėtų pagerinti vidaus rinkos veiklą ir skatintų jos konkurencingumą 
sumažinus nenorą vykdyti prekybą kitose valstybėse, taip pat sumažinus administracinę naštą 
ir atitikties išlaidas prekybininkams. Dauguma vartotojų asociacijų pasisako už minimalų 
suderinimą, tvirtindamos, kad šis pasiūlymas turėtų neigiamos įtakos anksčiau įgytoms 
teisėms, kurios nustatytos Bendrijos acquis, ir kad bet koks vartotojų teisių apribojimas yra 
nepriimtinas. Vartotojų atstovai laikosi nuomonės, kad visiško suderinimo padariniai būtų
pernelyg dideli ir neproporcingi pasiūlyme iškeltiems tikslams. 

Taikymo sritis

CRD susijusi su įmonių ir vartotojų (B2C) sutartimis dėl prekių ir paslaugų pirkimo ar 
pardavimo. Apskritai, direktyva taikoma visoms pirkimo–pardavimo sutartims, tai yra perkant 
parduotuvėje, nuotoliniu būdu ar ne prekybai skirtose patalpose. Finansinės paslaugos 
reglamentuojamos tik nesąžiningų sutarties sąlygų taisyklėmis, o hipotekos ar kitos
nekilnojamojo turto paskolos, suderėtos vartotojo namuose – pirkimo ar pardavimo ne 
prekybai skirtose patalpose taisyklėmis. Taip pat teisei tam tikru laiku naudotis 
nekilnojamuoju turtu ir kelionių paketams taikomos tik nesąžiningų sutarties sąlygų taisyklės.

Iškeltos kelios konkrečios problemos dėl direktyvos taikymo srities. Keli verslo atstovai 
paragino įtraukti sąlygą, kad direktyva nėra taikoma sandoriams tarp įmonių. Mažų paskolų 
vartotojams teikėjai siekė teisės akto aiškumo dėl jo taikomumo sumoms, mažesnėms nei 
Vartojimo kredito direktyvoje nustatyta riba. Kai kurie verslo atstovai išreiškė susirūpinimą 
dėl direktyvos nuostatų sutartims, sudarytoms ne prekybai skirtose patalpose, taikymo 
nedidelės vertės sandoriams. Vartotojų organizacijų atstovai pasisakė prieš skaitmeninių 
produktų pašalinimą iš dokumento nuostatų, teigdami, kad pasiūlymas neatitinka ateities 
poreikių. Tačiau skaitmeninės srities verslininkai pritarė šiam pašalinimui, tvirtindami, kad 
požiūris į turinčius licencijas produktus neturi būti toks pats kaip į kitas prekes. Ir įmonių, ir 
vartotojų organizacijų suinteresuotosios šalys apgailestavo, kad iš direktyvos taikymo srities 
pašalinti kelionių paketai. 

Apskritai, suinteresuotosios šalys pritarė pasiūlytoms „vartotojo“ ir „prekiautojo“ sąvokų 
apibrėžtims. Buvo prašoma patikslinimo, kaip elgtis „mišraus naudojimo“ atvejais, kai 
fiziniai asmenys veikia ir kaip privatūs vartotojai, ir kaip komerciniai ūkio subjektai. Norima, 
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kad būtų įtrauktos konkrečios nuostatos dėl pažeidžiamų vartotojų ir dėl pelno nesiekiančių 
organizacijų. Reikėtų išsamiau panagrinėti siūlomas sąvokų apibrėžtis, nes jos turės didelės
įtakos Bendrijos teisės aktų taikymui B2C srityje.

Vartotojų informavimas ir teisė atsisakyti nuotolinės prekybos ir ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytų sutarčių

Suderinta teisė atsisakyti nuotolinės prekybos ir ne prekybai skirtose patalpose sudarytų 
sutarčių galioja keturiolika dienų. Pasiūlyme taip pat pateikiamas standartinis sutarties 
atsisakymo blankas. Tam, kad būtų įvestas suderintas sutarties atsisakymo laikotarpio 
skaičiavimo metodas, bendrai pritarė įvairios suinteresuotosios šalys. Kai kurios vartotojų 
organizacijos nepalaikė reikalavimo, kad apie savo sprendimą atsisakyti sutarties vartotojas 
praneštų patvariojoje laikmenoje. Vartotojų grupės taip pat abejoja dėl sutarties atsisakymo 
teisės taikymo išimčių sąrašo, pavyzdžiui, dėl išimties paslaugų, kurios buvo pradėtos teikti 
sutarties atsisakymo teisės laikotarpiu, atžvilgiu. 

Nuomonės skyrėsi dėl sutarties atsisakymo teisės laikotarpio pratęsimo tuo atveju, kai trūksta 
informacijos. Verslo organizacijoms kelia susirūpinimą galimi nuostoliai, kurie atsirastų 
vartotojams atsisakant sutarties pratęstu laikotarpiu, o vartotojų organizacijos pasisakė už 
griežtesnių nuobaudų numatymą. 

Neatitikimas

Pasiūlyme toliau taikomas principas, kad prekiautojas dvejus metus prisiima atsakomybę 
prieš vartotoją už vartotojui pateiktas prekes, kurios neatitinka sutarties. Kadangi pasiūlymas 
grindžiamas visišku suderinimu, tai reikštų, kad daugelyje valstybių narių, kuriose numatytas 
ilgesnis atsakomybės laikotarpis (ar tai būtų šešeri metai, ar kai kuriais atvejais – neribotas 
laikas), šis laikotarpis sutrumpėtų. Kai kurios vartotojų grupės baiminosi, kad laikotarpio 
sutrumpinimas gali padidinti vartotojams siūlomų „pratęstos garantijos“ komercinių sutarčių 
skaičių. Šis klausimas taip pat buvo nagrinėjamas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komiteto užsakytame tyrime, kurio metu prieita prie nuomonės, kad, pasibaigus pirmam šešių 
mėnesių laikotarpiui, kuriuo įrodinėjimo pareiga tenka prekiautojui, galimybės vartotojams 
praktiškai naudotis teisių gynimo priemonėmis yra ribotos. 

Kelios vartotojų ir verslo organizacijos paprašė į pasiūlymą įtraukti tiesioginę gamintojo 
atsakomybę. 

Vartotojams prieinamų teisių gynimo priemonių hierarchija sutarties neatitikimo atveju 
sulaukė daug komentarų. Vartotojų organizacijų atstovai kategoriškai pasipriešino tam, kad 
galimybė rinktis teisių gynimo priemonę būtų suteikta prekiautojui. Jie pasisako už tai, kad 
galimybė rinktis, ar prekė turi būti pataisyta, pakeista, ar už ją turėtų būti sugrąžinti pinigai,
verčiau būtų suteikta vartotojui.

Daugeliui suinteresuotųjų šalių ypač didelį susirūpinimą kelia aiškumo trūkumas dėl ryšio 
tarp visiškai suderintų šio pasiūlymo nuostatų ir teisių gynimo priemonių, numatytų 
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nacionalinėje sutarčių teisėje, pavyzdžiui, „teisės atmesti“ Jungtinėje Karalystėje ir „paslėptų 
trūkumų garantijos“ Prancūzijoje. Šis klausimas, kaip ir anksčiau minėti klausimai dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų, yra vienas svarbiausių pasiūlyme, kurį būtina 
išsamiai išnagrinėti.

Nesąžiningos sutarties sąlygos

Pasiūlyme atnaujinamos Direktyvos 93/13/EEB nuostatos. Ji taikoma nesąžiningoms sutarties 
sąlygoms, dėl kurių nebuvo deramasi atskirai, t. y. standartinėms sutarties sąlygoms. 
Pasiūlyme pateikiami du nesąžiningų sąlygų sąrašai. II priede pateikiamas sąrašas sąlygų, 
kurios visais atvejais laikomos nesąžiningos, „juodasis sąrašas“. III priede pateikiamas 
sąrašas sąlygų, kurios laikomos nesąžiningos, nebent prekiautojas įrodytų priešingai, 
„pilkasis sąrašas“. Šie sąrašai taikomi visose valstybėse narėse ir gali būti pakeisti tik pagal
komitologijos procedūrą.

Vartotojų ir verslo organizacijos vienodai išreiškė susirūpinimą dėl neaiškios sąveikos tarp 
šių visiškai suderintų sąrašų ir skirtingos valstybių narių teismų praktikos, konsultavimo, 
teisinės ir administracinės veiklos. Ta pati problema buvo iškelta Europos Parlamento 
pranešime dėl Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę ir jos 
įgyvendinimo, kuriame išdėstytas toks pats požiūris į suderintus juodąjį ir pilkąjį sąrašus.
Vartotojų grupėms ypač rūpėjo lankstumo nacionaliniu lygmeniu praradimas šioje srityje. 

Suinteresuotųjų šalių pasiūlytos alternatyvios galimybės 

Konsultacijų internetu metu suinteresuotųjų šalių buvo prašoma pateikti nuomonę apie tai, 
kaip galėtų būti pagerintas Komisijos pasiūlymas ir kokioms alternatyvoms, jei tokių būtų, 
suinteresuotosios šalys teiktų pirmenybę. Buvo pasiūlyta nemažai idėjų, kurias vertėtų 
išsamiau apsvarstyti ir išnagrinėti. Kai kurios iš šių galimybių yra susijusios su tomis, kurios 
išdėstytos Komisijos poveikio vertinime. Tačiau, atsižvelgiant į susirūpinimą dėl vertinime 
pateiktų įrodymų ir į kai kurių suinteresuotųjų šalių grupių reakciją, šias galimybes reikėtų 
apsvarstyti nuodugniau. Galimybės yra šios:

- visiško suderinimo taikymas, tačiau gerokai sustiprinus vartotojų teises, remiantis 
visų valstybių narių teisėkūros geriausia patirtimi, tuo siekiant užtikrinti, kad 
jokiais atvejais nebūtų prarasta jokių galiojančių teisių;

- minimalaus suderinimo taikymas gerokai sustiprinus vartotojų teises, remiantis 
visų valstybių narių teisėkūros geriausia patirtimi, tuo de facto užtikrinant 
reikšmingą suderinimą; 

- mišrus požiūris arba visiškas tikslinis tik pačių svarbiausių horizontaliųjų
elementų, pavyzdžiui, sutarties atsisakymo teisės laikotarpio skaičiavimo ir 
sąvokų apibrėžčių, suderinimas; 

- vadinamasis „mėlynojo mygtuko“ požiūris, pagal kurį direktyvos nuostatos 
siūlomos kaip neprivalomas 28-as modelis tarpvalstybiniams B2C sandoriams ir 
kurį vartotojas ir prekiautojas gali rinktis, aiškiai dėl to susitarę;
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- požiūrio, naudojamo Vartojimo kredito direktyvoje, taikymas, kuris sujungia 
visišką suderinimą ir didelį valstybių narių lankstumą renkantis taikytinas 
reguliavimo galimybes; 

- keturių šiuo metu galiojančių direktyvų išsaugojimas, prireikus kiekvieną atskirai 
persvarstant ir daugiau dėmesio skiriant jų įgyvendinimui, vartotojų švietimui ir 
informuotumo didinimui. 

Tolesni veiksmai

Šiame dokumente aptarti suinteresuotųjų šalių iškelti klausimai ir Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto iki šiol atlikta analizė. Akivaizdu, kad aiškiai sutariama dėl tikslų –
palengvinti įmonių patekimą į vidaus rinką ir užtikrinti vartotojų pasitikėjimą ja, ypač esant 
dabartinei ekonomikos krizei. Tačiau išlieka svarbių klausimų dėl to, kaip geriausiai
praktiškai pasiekti šių tikslų. Todėl būtina atlikti tolesnį darbą:

- patikslinti ryšį tarp visiškai suderintų siūlomos direktyvos nuostatų ir bendrų 
teisių gynimo priemonių, nustatytų nacionalinėje sutarčių teisėje; 

- Komisija kartu su valstybėmis narėmis turi išnagrinėti praktinį pasiūlymo poveikį 
vartotojų teisėms kiekvienoje valstybėje narėje; 

- patikslinti pasiūlymo projekto sąveiką su šiuo metu galiojančiais Bendrijos teisės 
aktais, ypač su Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva, Elektroninės 
komercijos direktyva, Paslaugų direktyva, reglamentu „Roma I“ ir su siūloma 
bendra principų sistema;

- atlikti Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos ex post vertinimą, siekiant 
išanalizuoti visiško suderinimo principo taikymą plataus pobūdžio horizontaliajai 
direktyvai;

- Komisija turi atlikti išsamesnį poveikio vertinimą, labai gerai išnagrinėdama ir 
aiškiai pademonstruodama šio pasiūlymo naudą ir sąnaudas, ir apsvarstyti 
pateiktas alternatyvias galimybes;

- Parlamentas ir Komisija turi remti dialogą tarp suinteresuotųjų šalių, kad būtų 
pasiektas sutarimas dėl to, kokiomis priemonėmis reikėtų siekti abipusės 
praktinės naudos įmonėms ir vartotojams.


