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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Įvadas

2011 m. spalio 11 d. Komisija pateikė pasiūlymą priimti Reglamentą dėl bendrosios Europos 
pirkimo-pardavimo sutarčių teisės. Jo tikslas – skatinant įmonių ir vartotojų tarpvalstybinę 
prekybą konsoliduoti bendrąją rinką ir pasiekti, kad ji veiktų geriau. Šio tikslo siekiama 
kuriant bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę, t. y. savarankišką vienodą teisės 
sistemą, kuri apima ir sutarčių teisės, ir vartotojų apsaugos nuostatas dėl prekių ir 
skaitmeninio turinio pardavimo ir kuri gali būti laikoma antra neprivaloma sutarčių teisės 
sistema greta valstybių narių vidaus sutarčių teisės.

Atsižvelgiant į pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto svarbą vartotojų apsaugai 
bendrojoje rinkoje, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas (IMCO) atlieka ypač svarbų 
vaidmenį. Dėl to jis ne tik teikia nuomonę atsakingam komitetui (JURI) pagal Europos 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnį „Darbo su susijusiais komitetais procedūra“, 
bet daugelyje sričių turi netgi išimtinę kompetenciją. 

IMCO komitetas, panašiai kaip atsakingas komitetas, paskyrė du nuomonės referentus, kurie 
glaudžiai bendradarbiavo rengdami nuomonę (be kita ko, buvo surengtas viešasis klausymas 
ir pateiktas užsakymas ištirti Europos Komisijos poveikio vertinimo ataskaitos kokybę.) Dėl 
skirtingų abiejų nuomonės referentų požiūrių šį nuomonės projektą sudaro du dokumentai: 
pirma, bendri pakeitimai ir, antra, atskirai kiekvieno nuomonės referento pateikti pakeitimai. 
Toliau trumpai aptariami bendri pakeitimai. Abu nuomonės referentai taip pat pagrindžia, 
kodėl pasirinko tokį požiūrį.

2. Bendrų pakeitimų pagrindimas

Teisinis tekstas, kuriuo reglamentuojamos dviejų susitariančiųjų šalių teisės ir pareigos, turėtų 
būti kuo aiškesnis ir tikslesnis. Tai visų pirma pasakytina tada, kai tekste kalbama apie 
vartotoją. Turėtų būti palikta kuo mažiau laisvės skirtingam aiškinimui. Taip pat turi būti 
užtikrinta, kad jis derėtų su esamais teisės aktais, visų pirma Vartotojų teisių direktyva. Taigi 
nuomonės referentai siūlo keletą pakeitimų, kuriuose vartojamos sąvokos patikslinamos ir 
suderinamos su esamomis apibrėžtimis. Taip pat pateikiama bendrų pakeitimų, susijusių su 
skaitmeninio turinio atitiktimi sutarties sąlygoms, sąvoka „nemokamai“ ir pasiūlymu ištaisyti 
trūkumus, kai nutraukiama sutartis.

3. Atskirai pateiktų pakeitimų pagrindimas:

a) Evelyne Gebhardt

Neprivalomų priemonių netinkamumas vartotojų teisėje

Nuomonės referentė iš esmės abejoja Komisijos pasiūlymo tinkamumu. Vartojimo sutarčių 
teisės srityje dėl neproporcingo informacijos pasiskirstymo vartotojams ypač reikia apsaugos, 
sudarydami pirkimo-pardavimo sutartis jie turėtų galėti pasikliauti aukšto lygio vartotojų 
teisių apsauga. Todėl visų pirma tarpvalstybinės internetinės prekybos srityje Europos teisės 
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aktų leidėjas privalo parengti patikimus teisės aktus suvienodindamas nacionalinę teisę. 
Praeityje tai iš esmės buvo daroma pagal Direktyvą 2011/83/ES. Dėl papildomos 
neprivalomos priemonės, dėl kurios taikymo ar netaikymo de facto nuspręstų prekiautojas, 
teisinė padėtis taptų tik dar sudėtingesnė ir, visų pirma, pablogėtų vartotojų padėtis. Pavojus 
bendrosios rinkos veikimui, kurio galima išvengti, yra galimas teisinis netikrumas, kurį galėtų 
nulemti neprivalomos pirkimo–pardavimo teisės nustatymas. Nuomonės referentė pritaria 
daugelio specialistų susirūpinimui, kad dėl to, jog nėra atitinkamos teismo praktikos, praeitų 
daug metų, kol Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priimtų su bendrąja Europos pirkimo-
pardavimo sutarčių teisę susijusius privalomus sprendimus dėl aiškinimo. Be to, nustačius 
neprivalomą priemonę, būtų nukrypta nuo ligšiolinio sėkmingo derinimo kelio. 

Komisijos poveikio vertinimo kritika

Nuomonės referentė mano, kad Komisijos poveikio vertinime pateikiamas sandorių sąnaudų 
apskaičiavimas ir prielaidos dėl vartotojų pasitikėjimo neįtikina. Nebuvo atsižvelgta, pvz., nei 
į neseniai priimtos Direktyvos 2011/83/ES derinamąją poveikį, nei į teisės aktus dėl 
alternatyvaus ir neteisminio ginčų sprendimo. Todėl nuomonės referentės siūlymu abu 
atsakingi komitetai – JURI ir IMCO – pateikė Europos Parlamento Poveikio vertinimo skyriui 
klausimyną, kuriuo siekiama patikrinti Komisijos poveikio vertinimo kokybę. Rezultatai buvo 
pristatyti 2013 m. sausio 22 d. JURI komitete ir patvirtina daug nuomonės referentės 
abejonių. Tyrime nurodyti metodiniai trūkumai taip stipriai iškreipia poveikio vertinimo 
išvadas, kad jų negalima pateisinti netgi tuo, kad dar nėra visuotinai pripažinto sandorių 
sąnaudų apskaičiavimo būdo. 

Minimalus atitikties užtikrinimo, susijusių paslaugų ir skaitmeninio turinio aspektų 
suderinimas

Todėl nuomonės referentė negali pritarti Komisijos pasiūlymui dėl neprivalomos bendrosios 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės. Vis dėlto nuomonės referentė įsitikinusi, kad 
vartojimo sutarčių teisės srityje būtini bendri Europos reglamentuojamieji aktai. Todėl kaip 
neprivalomos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės alternatyvą ji siūlo tęsti ir baigti ligšiolinį 
sėkmingą ES vartojimo sutarčių teisės derinimo procesą. Priėmus Direktyvą 2011/83/ES 
vartojimo sutarčių teisėje lieka tik keletas sričių, kurias siekiama modernizuoti pagal šį 
pasiūlymą dėl direktyvos. Be to, siekiant atsižvelgti į internetinės prekybos raidą, turi būti 
įtrauktos sutartys dėl skaitmeninio turinio. Be to, nuomonės referentė mano, kad dėl glaudžių 
sąsajų su pirkimo–pardavimo sutartimis turėtų būti įtrauktos ir susijusios paslaugos.

b) Hans-Peter Mayer

Priemonės pasirinkimas ir reikalingumas

2011 m. lapkričio 8 d. Europos Parlamentas pranešimo savo iniciatyva dėl Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisės vartotojams ir įmonėms nustatymo (P7_TA(2011)062) 5 dalyje 
aiškiai pritaria neprivalomai priemonei, kuri būtų nustatoma reglamentu. Jis pabrėžė, kad dėl 
tiesioginio taikymo tik reglamentas dėl neprivalomos priemonės sukūrimo duotų naudos 
įmonėms (sumažėtų sąnaudos dėl to, kad nebūtų kolizinės teisės normų) ir vartotojams 
(teisinis tikrumas, pasitikėjimas, aukštas vartotojų apsaugos lygis). Tokia išvada daroma ir 
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2011 m. spalio 11 d. Komisijos poveikio vertinime, dėl kurio kokybės ir patikimumo, kaip 
matyti ir iš Europos Parlamento poveikio vertinimo, negalima pareikšti jokių pretenzijų.
Nuomonės referentui svarbu tai, kad vykstant internetinei prekybai vartotojas negali pirkti 
visose valstybėse narėse, nes įmonės nesiūlo savo prekių tam tikrose valstybėse narėse arba 
jas siūlo tik tam tikrose valstybėse narėse.
Tik įvykus internetinės prekybos sandoriui taikomi vėlesni neteisminio ar alternatyvaus ginčų 
sprendimo mechanizmai siekiant išspręsti ginčus. Nuomonės referentui visų pirma rūpi, kad 
būtų atvertos rinkos. Iš duomenų ir faktų matyti, kad tai yra didelė bendrosios rinkos 
problema.
Dėl to nuomonės referentas mano, jog turėtų būti laikomasi tokio požiūrio, kad taikant naują 
priemonę bendroji rinka būtų vis labiau atveriama ir kad tiek vartotojams, tiek įmonėms būtų 
sudaromos sąlygos paprastai, greitai ir pigiai pirkti ir parduoti tarpvalstybiniu mastu.

Priemonės turinys
Teikdamas savo pasiūlymus, nuomonės referentas siekia, kad tekstas būtų paprastas ir 
suprantamas. Ypač svarbu, kad teisės akto tekste būtų užtikrinamas proporcingas vartotojų ir 
įmonių teisių santykis. 
Pagal pasiūlymą užtikrinamas labai aukštas vartotojų apsaugos lygis, kuris daugeliu atveju 
viršija pavienių valstybių narių vartotojų apsaugos lygį. Jis naudingas ne tik įmonėms, 
kurioms pagal jį bus paprasčiau vykdyti veiklą įvairiose Europos rinkose, bet ir vartotojams, 
nes bus užtikrintas aukštesnis jų apsaugos lygis. Nuomonės referentas įsitikinęs, kad ilgainiui 
įsitvirtins neprivaloma priemonė ir kad ji nulems vartotojams ir įmonėms naudingą 
pagyvėjimą.

Nuomonės referentas taip pat mano, kad nereikėtų nustatyti pernelyg griežtų informavimo 
pareigų. Nuorodos į kitas esamas nuostatas aktus klaidina ir turėtų būti geriau suformuluotos. 
Siekdamas supaprastinti pasiūlymą, nuomonės referentas ketina išbraukti sąvokas „tiekėjas“, 
„naudotojas“, „paslaugos teikėjas“ ir „klientas“. Jis mano, kad parduodant prekes ir tiekiant 
bet kokios rūšies skaitmeninį turinį, taip pat teikiant susijusias paslaugas visiškai užtenka 
pavadinti šalis „pirkėjas“ ir „pardavėjas“. Šiuo pakeitimu galima supaprastinti apie 40 
nuostatų.

Nuomonės referentas siekia konkrečiau suformuluoti Komisijos pasiūlymą. Jis siekia visų 
pirma patikslinti nuostatas, išvengti neapibrėžtų teisinių sąvokų ir su jomis susijusio teisinio 
neapibrėžtumo. Nebūtų nieko neįprasta, kad pavieniais atvejais galiausiai reikėtų kreiptis į 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismą. Tačiau nuomonės referentas mano, kad padarius 
užsibrėžtus patobulinimus tokių galimybių gerokai sumažėtų.

Nuomonės referentas mano, kad JURI komiteto pasiūlymas apriboti taikymo sritį, kad į ją 
įeitų tik internetinės ir nuotolinės prekybos sutartys, yra geras kompromisas, kuris turėtų būti 
aptartas toliau taikant IMCO procedūrą.

SIŪLOMI PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) asmuo turėtų būti laikomas vartotoju 
ir tuo atveju, jeigu sudaroma dvigubos 
paskirties sutartis iš dalies asmens verslo, 
ir iš dalies ne verslo tikslais ir jeigu 
atsižvelgiant į bendras sutarties sąlygas 
verslo tikslai nevyrauja;

Or. de

Pagrindimas

Perimama Vartotojų teisių direktyvos 17 konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prekiautojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, veikiantis su prekyba, verslu, 
amatu arba profesija, kuria tas asmuo 
verčiasi, susijusiais tikslais;

e) prekiautojas – kiekvienas valstybės ar 
privačiai valdomas fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, 
susijusių su jo prekyba, verslu, amatu arba 
profesija, įskaitant kiekvieną kitą asmenį, 
veikiantį prekiautojo vardu arba jo 
naudai;

Or. de

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vartotojas – fizinis asmuo, veikiantis su 
prekyba, verslu, amatu arba profesija, 

f) vartotojas – kiekvienas fizinis asmuo,
kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių
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kuria tas asmuo verčiasi, nesusijusiais 
tikslais;

su jo verslu, prekyba, amatu ar profesija;

Or. de

Pagrindimas

Apibrėžtis turėtų atitikti Vartotojų teisių direktyvos apibrėžtį.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio h punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) prekės – kilnojamieji materialūs 
daiktai, išskyrus:

h) prekė – materialus kilnojamasis 
daiktas, išskyrus daiktus, parduodamus 
vykdant sprendimą arba kitais 
įstatymuose numatytais atvejais; vanduo, 
dujos ir elektros energija pripažįstami 
prekėmis, jeigu paruošti parduoti jų 
ribotas tūris arba nustatytas kiekis;

Or. de

Pagrindimas

Apibrėžtis turėtų būti tokia pati, kaip ir Vartotojų teisių direktyvoje, ypač turint mintyje 
nurodytų prekių tvarką.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio h punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) elektrą bei gamtines dujas ir Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio h punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) vandenį ir kitų rūšių dujas, nebent 
parduodamas ribotas jų kiekis;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio m punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) susijusi paslauga – su prekėmis arba 
skaitmeniniu turiniu susijusi paslauga, 
pavyzdžiui, instaliavimas, priežiūra, 
remontas arba kiti darbai, kurią prekių 
pardavėjas arba skaitmeninio turinio 
tiekėjas suteikia pagal pirkimo–pardavimo 
sutartį, skaitmeninio turinio tiekimo arba 
atskirą susijusią paslaugų sutartį, sudarytą 
kartu su pirkimo–pardavimo sutartimi arba 
skaitmeninio turinio tiekimo sutartimi, 
išskyrus:

m) susijusi paslauga – su prekėmis arba 
skaitmeniniu turiniu susijusi paslauga, 
pavyzdžiui, instaliavimas, priežiūra, 
remontas arba kiti darbai, kurią prekių 
pardavėjas arba skaitmeninio turinio 
tiekėjas suteikia pagal pirkimo–pardavimo 
sutartį, skaitmeninio turinio tiekimo arba 
atskirą susijusią paslaugų sutartį, sudarytą 
kartu su pirkimo–pardavimo sutartimi arba 
skaitmeninio turinio tiekimo sutartimi arba 
susijusią su tomis sutartimis, išskyrus:

Or. de

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) paslaugos teikėjas – prekių pardavėjas 
arba skaitmeninio turinio tiekėjas, kuris 
įsipareigoja suteikti klientui su tomis 
prekėmis arba tuo skaitmeniniu turiniu
susijusią paslaugą;

n) paslaugos teikėjas – prekiautojas, kuris 
įsipareigoja suteikti susijusią paslaugą;

Or. de
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Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) komercinė garantija – prekiautojo arba
gamintojo greta teisinių įsipareigojimų 
pagal 106 straipsnį prisiimtas
įsipareigojimas neįvykdžius sutarties 
reikalavimų vartotojui grąžinti sumokėtą
kainą arba pakeisti, pataisyti prekes arba 
skaitmeninį turinį ar suteikti jų 
aptarnavimo paslaugas, jeigu šios prekės 
neatitinka specifikacijų arba turi kitų 
elementų, nesusijusių su garantiniame 
lape arba atitinkamoje reklamoje,
skelbtoje sutarties sudarymo momentu 
arba iki jos sudarymo, aprašytais atitikties
reikalavimais;

s) komercinė garantija – prekiautojo ar
gamintojo (laiduotojo) įsipareigojimas
grąžinti vartotojui jo sumokėtą sumą arba 
pakeisti, sutaisyti ar suremontuoti prekes, 
neatitinkančias garantijos dokumente ar
reklamoje, pateikiamoje sudarant sutartį 
ar iki jos sudarymo, išdėstytų sąlygų ar 
kitų reikalavimų, nesusijusių su atitiktimi 
(šis įsipareigojimas papildo prekiautojo 
teisinius įsipareigojimus, susijusius su
atitikties garantija);

Or. de

Pagrindimas

Apibrėžtis turėtų atitikti Direktyvos dėl vartotojų teisių apibrėžtį.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio s a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sa) remontas – prekės ar skaitmeninio 
turinio būklės, kuri atitiktų sutarties 
sąlygas, atkūrimas ar užtikrinimas esant 
neatitikčiai; 

Or. de

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio s b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sb) gamintojas – kiekvienas fizinis ar 
juridinis asmuo, gaminantis prekes ar 
skaitmeninį turinį ar užsakantis jų 
gamybą, kiekvienas prekių ar 
skaitmeninio turinio importuotojas į 
Europos Sąjungos teritoriją ar kiekvienas 
kitas asmuo, kuris dėl to, kad ant prekių 
ar skaitmeninio turinio nurodo savo 
pavardę (pavadinimą), prekės ženklą ar 
kitą skiriamąjį ženklą, laikomas 
gamintoju;

Or. de

Pagrindimas

Apibrėžtis iš Direktyvos 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

t) patvarioji laikmena – laikmena, kurioje 
šalis gali saugoti asmeniškai jai skirtą 
informaciją taip, kad su ta informacija
galėtų susipažinti informacijos paskirtį 
atitinkančiu laikotarpiu ir iš kurios 
laikomą informaciją galėtų atgaminti jos 
nepakeisdama;

t) patvarioji laikmena – priemonė, kuri 
leidžia vartotojui ar prekiautojui saugoti
jam skirtą informaciją taip, kad informacija
tam tikrą laiką būtų prieinama ir kad 
saugomą informaciją būtų galima
atgaminti nepakitusią;

Or. de

Pagrindimas

Apibrėžtis turėtų atitikti Direktyvos dėl vartotojų teisių apibrėžtį. Tačiau žodį „asmeniškai“ 
reikėtų išbraukti, kitaip galėtų būti padaryta išvada, kad tai visuomet turi būti vienai šaliai 
skirta informacija.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio y a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ya) nemokamas atitikties užtikrinimas –
sąnaudos, ypač siuntimo, darbo ir 
medžiagų, kurių reikia norint atkurti ar 
užtikrinti sutarties sąlygas atitinkančią 
prekės būklę;

Or. de

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 105 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai skaitmeninį turinį vėliau privalo 
atnaujinti prekiautojas, jis turi užtikrinti, 
kad skaitmeninis turinys visą sutarties 
galiojimo laikotarpį atitiks sutarties 
sąlygas.

4. Kai skaitmeninį turinį vėliau privalo 
atnaujinti prekiautojas arba jei jis tą turinį 
tieka dalimis, jis turi užtikrinti, kad 
skaitmeninis turinys visą sutarties 
galiojimo laikotarpį atitiks sutarties 
sąlygas.

Or. de

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 109 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pranešimas apie sutarties nutraukimą 
neužkerta kelio pateikti pasiūlymą ištaisyti 
trūkumus.

Išbraukta.

Or. de


