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PASIŪLYMAI

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

1. teigiamai vertina Komisijos žaliąją knygą dėl Vartotojų acquis persvarstymo, ypač iškeltą 
tikslą atnaujinti, supaprastinti ir pagerinti profesionalams ir vartotojams taikomą 
reguliavimo sistemą;

2. reikalauja, kad šis persvarstymas, kuris bus skirtas vartotojų sutartims nagrinėti, būtų 
susietas su darbu, vykdomu visos sutarčių teisės srityje apskritai siekiant įtvirtinti 
Bendros pagrindų sistemą (BPS), ir todėl pabrėžia, kad šis persvarstymas ir BPS 
plėtojimo darbai turi judėti papildydami vienas kitą, pripažįstant, kad siekiant jų sąsajos 
neturėtų būti stabdomas ar atidėliojamas dabartinis persvarstymo procesas;

3. mano, kad svarbu turėti aiškią bendrą viziją, kaip įvairios teisinės ir reguliavimo 
sistemos, veikiančios vartotojų ir komercinės teisės taikymą ES lygmeniu, yra susijusios 
ir veikia kartu, ypač koks yra sąryšis tarp bet kurio per šį persvarstymą sukurto akto, 
priemonių, susijusių su įstatymų kolizija (Roma I ir Roma II), ir kitų priemonių, kurios 
pagrįstos kilmės šalies principu (t. y. Elektroninės komercijos direktyva);

4. mano, kad svarbu, jog Bendrijos teisėkūros institucijos imtųsi veiksmų siekdamos 
pašalinti visus persvarstomų su vartotojais susijusių direktyvų prieštaravimus;

5. pripažindamas, kad vadinamoji pagrindinė vartotojų teisių direktyva, kuria įgyvendinama 
Komisijos iškelta horizontalios priemonės idėja, gali turėti privalumų, lieka susirūpinęs 
dėl didžiausio suderinimo lygmens, kurį gali lemti tokia koncepcija, ir dėl to, kad taip 
galima prarasti tam tikras nacionalines teises;

6. pažymi, kad Žaliosios knygos 1 priedo 4 ir 5 punktuose pateikiamas išsamus su vartotojų 
sutartimis susijusių teisinių sutartinių klausimų sąrašas, kad kai kurie iš šių klausimų jau 
sudaro BPS plėtojimo darbų dalį ir kad daugelis jų yra ypač politinio pobūdžio, vadinasi, 
norint į ES mastu suderintą priemonę įtraukti bet kokią bendrą taisyklę, reikėtų surengti 
plačias (ir viešas) diskusijas ir svarstymus;

7. mano, kad vartotojų pasitikėjimą ir tarpvalstybinę prekybą skatinti galėtų padėti 
vadinamosios mėlynosios vėliavos sistemos sukūrimas, nes pagal ją šalims būtų galima 
pasirinkti vieną iš kelių galimų ES nustatytų standartinių verslo taisyklių ir sąlygų, ir kad 
tokiems praktiniams sprendimams įgyvendinti galėtų būti skirta daugiau pastangų;

8. mano, kad vartotojų pasitikėjimas taip pat susijęs su galimybe naudotis žalos atlyginimo 
ir kompensavimo priemonėmis; pažymi, kad sudėtingumas ir išlaidos tebėra svarbios 
tarpvalstybinio teisingumo kliūtys, ir kad šią padėtį būtų galima ištaisyti pradėjus taikyti 
kolektyvines žalos atlyginimo priemones, todėl prašo Komisiją tęsti galimybių šiuo 
klausimu svarstymą;
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