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PASIŪLYMAI

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

1. ragina Komisiją iki 2011 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio 
akto dėl alternatyvių vartotojų ginčų sprendimo būdų (angl. Alternative Dispute 
Resolution, ADR) taikymo ES ir pabrėžia, kad svarbu greitai priimti šį pasiūlymą;

2. remia Komisijos siekį skatinti taikyti alternatyvius ginčų sprendimo būdus, kurie yra 
greiti, veiksmingi, nebrangūs ir gali padėti palaikyti kokybiškus komercinius 
santykius;

3. kaip ir Komisija, mano, kad norint suteikti tinkamas galimybes gauti kompensaciją 
vidaus rinkoje, turi būti sudaromos sąlygos lengvai taikyti ADR, taip pat turi būti 
taikoma veiksminga kolektyvinio žalos atlyginimo sistema, nes abi priemonės viena 
kitą papildo;

4. pabrėžia, kad Europos vartotojams būtina suteikti galimybes naudotis ADR 
sistemomis sprendžiant ir nacionalinius, ir tarptautinius ginčus, susijusius ir su 
prekyba internetu, kurios mastai ES labai išaugo;

5. primena, kad ADR turi būti pradėti taikyti tose Europos vietovėse, kuriose šiuo metu 
nėra taikomi; apgailestauja, kad daugelyje valstybių narių ADR daug kur tebėra 
netaikomi sektorių lygmeniu, nors juos taikant šiuo lygmeniu galima įtraukti 
sektoriaus veikimo mechanizmus išmanančius subjektus;

6. siūlo parengti bendrą Europos chartiją, į kurią būtų įtraukti toliau nurodyti pagrindiniai 
principai, kurių turi būti laikomasi taikant Europoje įdiegtas ADR sistemas:

– nepriklausomumas, objektyvumas ir įvairovė: skiriant profesionalius tarpininkus turi 
būti išvengta galimų interesų konfliktų; priemonės objektyvumas tinkamai gali būti 
grindžiamas vienodo vartotojų organizacijų ir įmonėms atstovaujančių organizacijų 
narių dalyvavimo principu;

– kompetencija: atsakingi specialistai turi turėti pareigoms vykdyti reikalingus 
gebėjimus, išsilavinimą ir patirtį; siūlo, kad pagal standartą ISO 9001 patvirtintos 
organizacijos išduotų kokybės sertifikatus, kad būtų užtikrintas profesionalus 
tarpininkavimas, tikslus vykdymas ir metodika; 

– veiksmingumas ir sparta: profesionalūs tarpininkai turi turėti pakankamų priemonių 
(tinkamų žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių) ir būti pajėgūs užtikrinti, kad 
terminas nuo kreipimosi iki sprendimo priėmimo būtų trumpas;

– vartotojų ir specialistų objektyvumas teikiant informaciją, rengiant pasiūlymus ir 
vykdant procedūrą, ir rungimosi principo taikymas, t. y. kiekvienos šalies galimybė 
pateikti savo nuomonę ir susipažinti su kitos šalies pozicija bet pateiktais faktais;

– nemokamos paslaugos: turi būti išspręstas ADR kainos klausimas, kad šalims toks 
ginčų sprendimo būdas būtų patrauklus; turi būti apsvarstyta galimybė taikyti 
vartotojams visiškai nemokamą sistemą;
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– laisvė ir neteisminis ginčų sprendimas: ADR turi būti neprivalomas ginčų sprendimo 
būdas, kurį vykstant procesui šalys rinktųsi laisvai ir bet kada galėtų patikėti ginčą 
spręsti teismui; ADR jokiu būdu neturi būti privalomas pirmasis etapas prieš 
pateikiant ieškinį teismui, o tokiu būdu priimti sprendimai privalomi gali būti tik 
tuomet, jeigu šalys apie juos iš anksto informuojamos ir su jais aiškiai sutinka;

– procedūrų, sprendimų ir sąnaudų proporcingumas siekiant užtikrinti, kad jų 
padariniai neviršytų ginčo tikslo ir užduoties; kad ADR taip pat būtų taikomi 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), patirtos sąnaudos turi būti suderintos 
atsižvelgiant į įmonės dydį;

– skaidrumas: be bendros informacijos (ginčų tipai, kreipimosi į tarpininkus taisyklės, 
sprendimų priėmimo taisyklės ir pan.) teikimo, turi būti numatyta bet kokio asmens, 
atliekančio tarpininko pareigas, prievolė skelbti metinę ataskaitą;

7. ragina Komisiją apsvarstyti pačią formuluotę „neteisminis ginčų sprendimas siekiant 
išspręsti ginčus, susijusius su Europos Sąjungoje sudaromais sandoriais ir vykdoma 
komercine veikla“, kurią sunku suprasti siekiant palaikyti veiksmingus ryšius; 
rekomenduoja supaprastinti formuluotę, labiau pabrėžti ADR ir teisminio ginčo 
sprendimo skirtumus ir paaiškinti, kad šio tipo sprendimo būdai taikomi tik vartotojų 
ginčams; siūlo formuluotę „neteisminis vartotojų ginčų sprendimas“, „draugiškas 
vartotojų ginčų sprendimas“ arba „tarpininkavimas sprendžiant vartotojų ginčus“;

8. skatina Komisiją numatyti tarptautinių vartotojų ginčų koordinavimo struktūrą, kad 
būtų lengviau taikyti ir koordinuoti nacionalinius ADR; taip pat skatina Komisiją 
įdiegti vieno langelio principą ir (arba) Europos bendrąjį pagalbos telefono numerį, 
kad piliečiai galėtų lengviau naudotis esamomis savo valstybės narės arba kitų 
valstybių narių ADR sistemomis ir būtų galima jiems pateikti aiškias ADR taikymo 
gaires;

9. siūlo Komisijai sukurti tarpininkavimo srityje veikiantį daugiakalbį Europos interneto 
portalą, kuriame visi vartotojai galėtų pateikti klausimus ir gauti informaciją apie 
veiksmus, kurių imamasi tarpininkaujant, tarpininkavimo padarinius, savo teises ir 
pareigas;

10. pabrėžia, kad labai svarbu vartotojus su ADR supažindinti prieš kylant jų ginčams; 
siūlo, kad vartotojai su ADR iš anksto būtų supažindinami į visas sutartis įtraukiant 
informaciją apie galimybę taikyti ADR ir kontaktinius ADR taikančių specialistų 
duomenis bei šių ADR sistemų taikymo taisykles; 

11. siūlo numatyti prekybos rūmų ir kitų profesinių organizacijų prievolę informuoti 
įmones apie ADR, galimą ADR taikymo naudą, visų pirma atsižvelgiant į galimybę 
taikant ADR iš pat pradžių sumažinti teisminių ginčų skaičių arba reklamuoti įmonę, 
pagaliau apie šalių galimybę taikant ADR atkurti komercinius ryšius – to negalima 
padaryti priėmus arbitražo arba teismo sprendimą;

12. rekomenduoja kaip galimą paskatą įmonėms Europos lygmeniu įdiegti kokybės 
ženklą, susijusį su tarpininkavimu sprendžiant vartotojų ginčus, ir kartu pateikti gaires, 
kuriose pripažįstama geriausia patirtis.


