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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi sutarčių teisė – tai visų nacionalinių taisyklių, reglamentuojančių įmonių ir 
vartotojų elgesį jų rinkose, pagrindas, kadangi dėl 27 skirtingų teisinių sistemų, taip 
pat dėl rizikos ir išlaidų, atsirandančių vykdant tarptautinius sandorius, vidaus rinka 
išlieka suskaidyta,

B. kadangi bendra Europos sutarčių teisė bus visų pirma naudinga vartotojams, nes jie 
galės visapusiškai pasinaudoti vidaus rinkos privalumais, 

C. kadangi Komisija savo žaliojoje knygoje1 pateikė daugybę su Europos sutarčių teisės 
priemone susijusių galimybių, kuriomis pasinaudodama ES galėtų atsigauti po 
ekonomikos krizės, stiprinti verslumą ir piliečių pasitikėjimą vidaus rinka,

D. kadangi derybos dėl Vartotojų apsaugos direktyvos2 parodė, jog esama sutarčių teisės 
suderinimo sunkumų ir ribų, tačiau dėl to bendras siekis užtikrinti aukštą vartotojų 
apsaugos lygį Europoje nesumažėjo,

E. kadangi galutinį šio proceso produktą – Europos sutarčių teisę – turi gerai apsvarstyti, 
reikalui esant iš dalies pakeisti ir oficialiai patvirtinti Europos įstatymų leidėjas, kad 
būtų galima užtikrinti šio proceso politinį teisėtumą ir politinę paramą, 

1. palankiai vertina viešas diskusijas žaliosios knygos tema ir ragina, kad atsakingi 
Komisijos padaliniai atliktų nuodugnią šių konsultacijų rezultato analizę;

2. mano, kad sukūrus neprivalomąją Europos sutarčių teisę būtų labai padedama 
užtikrinti geresnį vidaus rinkos veikimą ir kad Parlamentas ir Taryba turėtų būti 
atsakingi už teisinę formą ir dalykinę taikymo sritį;

3. mano, kad Europos sutarčių teisė – tai atskira ir papildoma sistema, kurią siūloma 
taikyti sudarant tarptautines sutartis, tačiau valstybėms narėms suteikiama galimybė ją 
taikyti ir šalies viduje sudaromoms sutartims, 

4. yra įsitikinęs, kad bendra Europos sutarčių teisė – tai būdas pagerinti vidaus rinkos 
veikimą nedarant įtakos valstybių narių nacionalinei sutarčių teisei;

5. mano, kad tinkamas teisinis įmonių tarpusavio (B2B), įmonių ir vartotojų (B2C) 
sutarčių reguliavimo priemonės pagrindas pateikiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 114 ir 169 arba 352 straipsniuose;

6. pažymi, kad reikėtų stengtis skirtingai formuoti įmonių tarpusavio (B2B), įmonių ir 
vartotojų (B2C) sutartims skirtą sutarčių teisę siekiant, kad būtų atsižvelgta į bendras 

                                               
1 COM(2010)0348.
2 COM(2008)0614.
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nacionalinių teisinių sistemų tradicijas ir ypatingas dėmesys būtų skiriamas silpnesnės 
sutarties šalies, t. y. vartotojų, apsaugai;

7. pabrėžia, kad labai svarbu Europos Sąjungoje palengvinti e. prekybą, kuri dėl 
skirtingų nacionalinių sutarčių teisės sistemų nepakankamai išvystyta ir kurią įmonės 
ir vartotojai pagrįstai laiko potencialiu būsimo augimo stimulu;

8. nurodo, kad atskiri vartotojų sutarčių teisės elementai jau pateikiami įvairiose Europos 
lygmens taisyklėse ir kad tikslinga būtų juos sutelkti Europos sutarčių teisėje; taip pat 
pažymi, kad esamos minėtos taisyklės rodo, kad reikalingas aiškios struktūros ir 
vartotojo lengvai atpažįstamas bendras teisės aktas;

9. mano, kad reglamentuojant pagal Europos sutarčių teisę dėmesys turėtų būti skiriamas 
sutarčių principams, taigi vartotojų sutarčių atveju tikslinga būtų dėmesį skirti 
pardavimo ir atsižvelgiant į aplinkybes paslaugų bei rangos sutarčių teisei, o 
bendrojoje dalyje turėtų būti pateikiamos nuostatos, susijusios su sutarties apibrėžtimi, 
pareigomis prieš sudarant sutartį, sutarties sudarymu, atstovavimu, negaliojimo 
pagrindais, sutarties aiškinimu, sutarties vykdymu, teisėmis ir pareigomis pagal sutartį, 
ypač teisėmis pagal garantiją, teise atsisakyti sutarties, sutarties nutraukimu, senatimi 
ir t. t.;

10. yra įsitikinęs, kad teisės aktas turėtų būti suderintas, paprastas, aiškus, skaidrus ir 
pritaikytas vartotojui, jame neturėtų būti neaiškių teisinių sąvokų, kad visų pirma jis 
būtų suprantamas Europos vartotojams, ir jame turėtų būti atsižvelgiama į galimus 
abiejų (arba visų) sutarties šalių interesus;

11. nurodo, kad vartotojas turi aiškiai pritarti Europos teisės taikymui ir kad jos taikymas 
negali būti numatomas besąlygiškai, pvz., pagal bendrąsias verslo sąlygas; 

12. mano, kad pagal Europos sutarčių teisę įmonių ir vartotojų (B2C) sutarčių srityje turi 
būti užtikrinta aukšto lygio vartotojų apsauga, o tuo atveju, jei valstybės narės turėtų 
užtikrinti aukštesnio lygio vartotojų apsaugą, tai turėtų būti aiškiai nurodyta teisės akto 
priede;

13. pabrėžia, kad svarbiausias kiekvienos galutinės priemonės išbandymo etapas – tai pati 
vidaus rinka; ragina Komisiją apsvarstyti, kaip galima geriausiai įvertinti, kokios 
galėtų būti įmonių ir vartotojų savanoriško šio naujo teisės akto taikymo paskatos; 
pabrėžia, jog būtina, kad būtų numatytos nuostatos dėl atitinkamos informacijos apie 
šio teisės akto buvimą ir paskirtį pateikimo visoms galimoms suinteresuotoms šalims 
ir susijusiems asmenims (įskaitant nacionalinius teismus).


