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Pakeitimas 309
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji 
susijusi su teise nutraukti sutartį, teikėjas 
turėtų leisti vartotojui atgauti visus 
pastarojo įkeltus duomenis, kuriuos 
vartotojas sukūrė naudodamas 
skaitmeninį turinį arba kurie buvo sukurti 
vartotojui naudojant skaitmeninį turinį. 
Šis įpareigojimas turėtų būti taikomas 
duomenims, kuriuos teikėjas privalo 
saugoti pagal skaitmeninio turinio 
teikimo sutartį, ir duomenims, kuriuos 
teikėjas faktiškai saugo ir kurie susiję su 
sutartimi;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 310
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji 
susijusi su teise nutraukti sutartį, teikėjas 
turėtų leisti vartotojui atgauti visus 
pastarojo įkeltus duomenis, kuriuos 
vartotojas sukūrė naudodamas 
skaitmeninį turinį arba kurie buvo sukurti 
vartotojui naudojant skaitmeninį turinį. 
Šis įpareigojimas turėtų būti taikomas 
duomenims, kuriuos teikėjas privalo 
saugoti pagal skaitmeninio turinio 
teikimo sutartį, ir duomenims, kuriuos 

Išbraukta.
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teikėjas faktiškai saugo ir kurie susiję su 
sutartimi;

Or. en

Pakeitimas 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi 
su teise nutraukti sutartį, teikėjas turėtų 
leisti vartotojui atgauti visus pastarojo 
įkeltus duomenis, kuriuos vartotojas sukūrė 
naudodamas skaitmeninį turinį arba kurie 
buvo sukurti vartotojui naudojant 
skaitmeninį turinį. Šis įpareigojimas turėtų 
būti taikomas duomenims, kuriuos teikėjas 
privalo saugoti pagal skaitmeninio turinio 
teikimo sutartį, ir duomenims, kuriuos 
teikėjas faktiškai saugo ir kurie susiję su 
sutartimi;

(39) siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi 
su teise nutraukti sutartį, teikėjas turėtų 
leisti vartotojui atgauti visus pastarojo 
įkeltus asmens duomenis, kuriuos
vartotojas sukūrė naudodamas skaitmeninį 
turinį arba kurie buvo sukurti vartotojui 
naudojant skaitmeninį turinį, jei atitinkami 
duomenys nebuvo panaikinti arba 
padaryti anoniminiais. Šis įpareigojimas 
turėtų būti taikomas asmens duomenims, 
kuriuos teikėjas privalo saugoti pagal 
skaitmeninio turinio teikimo sutartį, ir 
asmens duomenims, kuriuos teikėjas 
faktiškai saugo ir kurie susiję su sutartimi.
Teikėjas taip pat turėtų leisti vartotojui, jei 
tai yra techniniu požiūriu įmanoma, 
atgauti visą naudojant skaitmeninį turinį 
pastarojo pateiktą turinį, o jei turinys yra 
perkeliamas į kitą paslaugą, atgauti turinį 
tokia apimtimi, kiek to turinio išsaugojo 
teikėjas;

Or. en

Pakeitimas 312
Daniel Dalton, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi 
su teise nutraukti sutartį, teikėjas turėtų 
leisti vartotojui atgauti visus pastarojo 
įkeltus duomenis, kuriuos vartotojas 
sukūrė naudodamas skaitmeninį turinį 
arba kurie buvo sukurti vartotojui 
naudojant skaitmeninį turinį. Šis 
įpareigojimas turėtų būti taikomas 
duomenims, kuriuos teikėjas privalo 
saugoti pagal skaitmeninio turinio 
teikimo sutartį, ir duomenims, kuriuos 
teikėjas faktiškai saugo ir kurie susiję su 
sutartimi;

(39) siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi 
su teise nutraukti sutartį, teikėjas turėtų 
leisti vartotojui atgauti visus reikšmingus 
vartotojo asmens duomenis pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu tekste paaiškinti, kad direktyva nesiekiama nepaisyti Reglamento (ES) 2016/679 dėl 
bendrųjų duomenų apsaugos taisyklių nuostatų ir to reglamento asmens duomenų apibrėžties 
ar joms prieštarauti.

Pakeitimas 313
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi 
su teise nutraukti sutartį, teikėjas turėtų 
leisti vartotojui atgauti visus pastarojo 
įkeltus duomenis, kuriuos vartotojas sukūrė 
naudodamas skaitmeninį turinį arba kurie 
buvo sukurti vartotojui naudojant 
skaitmeninį turinį. Šis įpareigojimas turėtų 
būti taikomas duomenims, kuriuos teikėjas 
privalo saugoti pagal skaitmeninio turinio 
teikimo sutartį, ir duomenims, kuriuos 
teikėjas faktiškai saugo ir kurie susiję su 
sutartimi;

(39) siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi 
su teise nutraukti sutartį, vartotojui turėtų 
būti leidžiama atgauti visus pastarojo 
teikėjo įkeltus mokamus duomenis, 
kuriuos vartotojas sukūrė naudodamas 
skaitmeninį turinį arba kurie buvo sukurti 
vartotojui naudojant skaitmeninį turinį. Šis 
įpareigojimas taikomas duomenims, 
kuriuos teikėjas privalo veiksmingai 
saugoti pagal skaitmeninio turinio teikimo 
sutartį, ir duomenims. Tačiau reikia 
prižiūrėti, kad įgyvendinant šį procesą 
būtų laikomasi teikėjo intelektine 
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nuosavybe grindžiamų teisių ir kad 
techninė našta jam nebūtų pernelyg 
didelė;

Or. fr

Pakeitimas 314
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi 
su teise nutraukti sutartį, teikėjas turėtų 
leisti vartotojui atgauti visus pastarojo 
įkeltus duomenis, kuriuos vartotojas sukūrė 
naudodamas skaitmeninį turinį arba kurie 
buvo sukurti vartotojui naudojant 
skaitmeninį turinį. Šis įpareigojimas turėtų 
būti taikomas duomenims, kuriuos teikėjas 
privalo saugoti pagal skaitmeninio turinio 
teikimo sutartį, ir duomenims, kuriuos 
teikėjas faktiškai saugo ir kurie susiję su 
sutartimi;

(39) siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi 
su teise nutraukti sutartį, teikėjas turėtų 
leisti vartotojui atgauti visus pastarojo 
įkeltus duomenis, kuriuos vartotojas sukūrė 
naudodamas skaitmeninį turinį arba kurie 
buvo sukurti vartotojui naudojant 
skaitmeninį turinį arba skaitmenines 
paslaugas. Šis įpareigojimas turėtų būti 
taikomas duomenims, kuriuos teikėjas 
privalo saugoti pagal skaitmeninio turinio
arba skaitmeninių paslaugų teikimo 
sutartį, ir duomenims, kuriuos teikėjas 
faktiškai saugo ir kurie susiję su sutartimi;

Or. ro

Pakeitimas 315
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi 
su teise nutraukti sutartį, teikėjas turėtų 
leisti vartotojui atgauti visus pastarojo
įkeltus duomenis, kuriuos vartotojas sukūrė 
naudodamas skaitmeninį turinį arba kurie 

(39) siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi 
su teise nutraukti sutartį, teikėjas turėtų 
leisti vartotojui atgauti pagrįstai 
įmanomus identifikuoti ir atgauti 
vartotojo asmens duomenis, kuriuos 
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buvo sukurti vartotojui naudojant 
skaitmeninį turinį. Šis įpareigojimas turėtų 
būti taikomas duomenims, kuriuos teikėjas 
privalo saugoti pagal skaitmeninio turinio 
teikimo sutartį, ir duomenims, kuriuos 
teikėjas faktiškai saugo ir kurie susiję su 
sutartimi;

vartotojas sukūrė naudodamas skaitmeninį 
turinį arba kurie buvo sukurti vartotojui 
naudojant skaitmeninį turinį. Šis 
įpareigojimas turėtų būti taikomas 
duomenims, kuriuos teikėjas privalo 
saugoti pagal skaitmeninio turinio teikimo 
sutartį, ir duomenims, kuriuos teikėjas 
faktiškai saugo ir kurie susiję su sutartimi;

Or. en

Pakeitimas 316
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi 
su teise nutraukti sutartį, teikėjas turėtų 
leisti vartotojui atgauti visus pastarojo 
įkeltus duomenis, kuriuos vartotojas sukūrė 
naudodamas skaitmeninį turinį arba kurie 
buvo sukurti vartotojui naudojant 
skaitmeninį turinį. Šis įpareigojimas turėtų 
būti taikomas duomenims, kuriuos teikėjas 
privalo saugoti pagal skaitmeninio turinio 
teikimo sutartį, ir duomenims, kuriuos 
teikėjas faktiškai saugo ir kurie susiję su 
sutartimi;

(39) siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi 
su teise nutraukti sutartį, teikėjas turėtų 
leisti vartotojui atgauti visus pastarojo 
įkeltus duomenis, kuriuos vartotojas sukūrė 
aktyviai naudodamas skaitmeninį turinį ar 
skaitmeninę paslaugą arba kurie buvo 
sukurti vartotojui naudojant skaitmeninį 
turinį ar skaitmeninę paslaugą. Šis 
įpareigojimas turėtų būti taikomas 
duomenims, kuriuos teikėjas privalo 
saugoti pagal skaitmeninio turinio ar 
skaitmeninės paslaugos teikimo sutartį, ir 
duomenims, kuriuos teikėjas faktiškai 
saugo ir kurie susiję su sutartimi;

Or. it

Pakeitimas 317
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(39) siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi 
su teise nutraukti sutartį, teikėjas turėtų 
leisti vartotojui atgauti visus pastarojo 
įkeltus duomenis, kuriuos vartotojas 
sukūrė naudodamas skaitmeninį turinį 
arba kurie buvo sukurti vartotojui 
naudojant skaitmeninį turinį. Šis 
įpareigojimas turėtų būti taikomas 
duomenims, kuriuos teikėjas privalo 
saugoti pagal skaitmeninio turinio teikimo 
sutartį, ir duomenims, kuriuos teikėjas 
faktiškai saugo ir kurie susiję su sutartimi;

(39) siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi 
su teise nutraukti sutartį, teikėjas turėtų 
leisti vartotojui paprašius atgauti visus 
pastarojo įkeltus duomenis arba duomenis,
kurie buvo sukurti vartotojui naudojant 
skaitmeninį turinį. Šis įpareigojimas turėtų 
būti taikomas duomenims, kuriuos teikėjas 
privalo saugoti pagal skaitmeninio turinio 
teikimo sutartį, ir duomenims, kuriuos 
teikėjas faktiškai saugo ir kurie susiję su 
sutartimi;

Or. fr

Pakeitimas 318
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) jeigu nutraukus sutartį dėl 
neatitikties jos reikalavimams teikėjas 
suteikia vartotojui technines priemones 
duomenims atgauti, vartotojas turėtų 
turėti teisę juos atgauti nepatirdamas 
jokių sąnaudų, pavyzdžiui, įprastai 
naudojamo duomenų formato naudojimo 
sąnaudų, išskyrus sąnaudas, patirtas dėl 
paties vartotojo skaitmeninės aplinkos, 
įskaitant tinklo ryšio sąnaudas, nes jos 
nėra konkrečiai susijusios su duomenų 
atgavimu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 319
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) jeigu nutraukus sutartį dėl 
neatitikties jos reikalavimams teikėjas 
suteikia vartotojui technines priemones 
duomenims atgauti, vartotojas turėtų turėti 
teisę juos atgauti nepatirdamas jokių 
sąnaudų, pavyzdžiui, įprastai naudojamo 
duomenų formato naudojimo sąnaudų, 
išskyrus sąnaudas, patirtas dėl paties 
vartotojo skaitmeninės aplinkos, įskaitant 
tinklo ryšio sąnaudas, nes jos nėra 
konkrečiai susijusios su duomenų
atgavimu;

(40) jeigu nutraukus sutartį dėl 
neatitikties jos reikalavimams teikėjas 
suteikia vartotojui technines priemones 
asmens duomenims ir, kai tai yra 
techniniu požiūriu įmanoma ir galima 
perkelti į kitas paslaugas, turiniui atgauti, 
nepatiriant jokių sąnaudų, pavyzdžiui, 
įprastai naudojamo duomenų formato 
naudojimo sąnaudų, išskyrus sąnaudas, 
patirtas dėl paties vartotojo skaitmeninės 
aplinkos, įskaitant tinklo ryšio sąnaudas, 
nes jos nėra konkrečiai susijusios su 
asmens duomenų arba turinio atgavimu;

Or. en

Pakeitimas 320
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) jeigu nutraukus sutartį dėl 
neatitikties jos reikalavimams teikėjas 
suteikia vartotojui technines priemones 
duomenims atgauti, vartotojas turėtų turėti 
teisę juos atgauti nepatirdamas jokių 
sąnaudų, pavyzdžiui, įprastai naudojamo 
duomenų formato naudojimo sąnaudų, 
išskyrus sąnaudas, patirtas dėl paties 
vartotojo skaitmeninės aplinkos, įskaitant 
tinklo ryšio sąnaudas, nes jos nėra 
konkrečiai susijusios su duomenų 
atgavimu;

(40) jeigu nutraukus sutartį dėl 
neatitikties jos reikalavimams teikėjas 
suteikia vartotojui technines priemones 
pagrįstai įmanomiems identifikuoti ir 
atgauti asmens duomenims atgauti, 
vartotojas turėtų turėti teisę šiuos 
duomenis atgauti nepatirdamas jokių 
sąnaudų, pavyzdžiui, įprastai naudojamo 
duomenų formato naudojimo sąnaudų, 
išskyrus sąnaudas, patirtas dėl paties 
vartotojo skaitmeninės aplinkos, įskaitant 
tinklo ryšio sąnaudas, nes jos nėra 
konkrečiai susijusios su šių duomenų 
atgavimu;

Or. en

Pakeitimas 321
Angelika Niebler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) jeigu sutartis nutraukiama, iš 
vartotojo neturėtų būti reikalaujama 
sumokėti už skaitmeninio turinio, kuris 
neatitinka sutarties, naudojimą, antraip 
vartotojas netektų veiksmingos apsaugos;

(41) jeigu sutartis nutraukiama, iš 
vartotojo neturėtų būti reikalaujama 
sumokėti už skaitmeninio turinio, kuris 
neatitinka sutarties, naudojimą, antraip 
vartotojas netektų veiksmingos apsaugos. 
Vis dėlto anuliuojant sutartį turėtų būti 
atsižvelgiama į ekonominę galimybės 
naudotis skaitmeniniu turiniu arba 
skaitmenine paslauga vertę. Jei dėl 
neatitikties sutarčiai iš tikrųjų buvo 
neįmanoma praktiškai naudotis 
skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine 
paslauga, atlygis už naudojimą neturėtų 
būti mokamas;

Or. de

Pagrindimas

Atlygis už naudojimą neturėtų būti mokamas tik tais atvejais, kai skaitmeninis turinys arba 
skaitmeninė paslauga iš tikrųjų netinka naudoti.

Pakeitimas 322
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) jeigu sutartis nutraukiama, iš 
vartotojo neturėtų būti reikalaujama 
sumokėti už skaitmeninio turinio, kuris
neatitinka sutarties, naudojimą, antraip 
vartotojas netektų veiksmingos apsaugos;

(41) jeigu sutartis nutraukiama, iš 
vartotojo neturėtų būti reikalaujama 
sumokėti už skaitmeninio turinio ar 
skaitmeninių paslaugų, kurie neatitinka 
sutarties, naudojimą, antraip vartotojas 
netektų veiksmingos apsaugos;

Or. ro

Pakeitimas 323
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Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) jeigu sutartis nutraukiama, iš 
vartotojo neturėtų būti reikalaujama 
sumokėti už skaitmeninio turinio, kuris
neatitinka sutarties, naudojimą, antraip 
vartotojas netektų veiksmingos apsaugos;

(41) jeigu sutartis nutraukiama, iš 
vartotojo neturėtų būti reikalaujama 
sumokėti už skaitmeninio turinio ar 
skaitmeninių paslaugų, kurie neatitinka 
sutarties, naudojimą, antraip vartotojas 
netektų veiksmingos apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 324
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) jeigu sutartis nutraukiama, iš 
vartotojo neturėtų būti reikalaujama 
sumokėti už skaitmeninio turinio, kuris
neatitinka sutarties, naudojimą, antraip 
vartotojas netektų veiksmingos apsaugos;

(41) jeigu sutartis nutraukiama, iš 
vartotojo neturėtų būti reikalaujama 
sumokėti už skaitmeninio turinio ar 
skaitmeninių paslaugų, kurie neatitinka 
sutarties, naudojimą, antraip vartotojas 
netektų veiksmingos apsaugos;

Or. it

Pakeitimas 325
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti 
vartotojų ir teikėjų teisėtų interesų 
pusiausvyrą, jeigu dėl skaitmeninio turinio, 
pateikto per tam tikrą laiką už tam tikrą 
kainą, atsiranda teisė nutraukti sutartį, 

(42) atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti 
vartotojų ir teikėjų teisėtų interesų 
pusiausvyrą, jeigu dėl per tam tikrą laiką 
už tam tikrą kainą pateikto skaitmeninio 
turinio ar skaitmeninių paslaugų atsiranda 
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vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti tik tą 
sutarties dalį, kuri atitinka laikotarpį, kai 
skaitmeninis turinys neatitiko sutarties. 
Tačiau jeigu skaitmeninis turinys 
pateikiamas už kitokį atlygį nei pinigai, 
dalinis sutarties nutraukimas neturi 
pagrindo, nes kitokio atlygio nei pinigai 
neįmanoma proporcingai paskirstyti;

teisė nutraukti sutartį, vartotojas turėtų 
turėti teisę nutraukti tik tą sutarties dalį, 
kuri atitinka laikotarpį, kai skaitmeninis 
turinys ar skaitmeninė paslauga neatitiko 
sutarties. Tačiau jeigu skaitmeninis turinys 
arba skaitmeninė paslauga pateikiami už 
kitokį atlygį nei pinigai, dalinis sutarties 
nutraukimas neturi pagrindo, nes kitokio 
atlygio nei pinigai neįmanoma 
proporcingai paskirstyti;

Or. ro

Pakeitimas 326
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti 
vartotojų ir teikėjų teisėtų interesų 
pusiausvyrą, jeigu dėl skaitmeninio turinio, 
pateikto per tam tikrą laiką už tam tikrą 
kainą, atsiranda teisė nutraukti sutartį, 
vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti tik tą 
sutarties dalį, kuri atitinka laikotarpį, kai 
skaitmeninis turinys neatitiko sutarties. 
Tačiau jeigu skaitmeninis turinys 
pateikiamas už kitokį atlygį nei pinigai, 
dalinis sutarties nutraukimas neturi 
pagrindo, nes kitokio atlygio nei pinigai 
neįmanoma proporcingai paskirstyti;

(42) atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti 
vartotojų ir teikėjų teisėtų interesų 
pusiausvyrą, jeigu dėl per tam tikrą laiką 
už tam tikrą kainą pateikto skaitmeninio 
turinio ar skaitmeninės paslaugos
atsiranda teisė nutraukti sutartį, vartotojas 
turėtų turėti teisę nutraukti tik tą sutarties 
dalį, kuri atitinka laikotarpį, kai 
skaitmeninis turinys ar skaitmeninė 
paslauga neatitiko sutarties. Tačiau jeigu 
skaitmeninis turinys ar skaitmeninė 
paslauga pateikiami už duomenis kaip 
kitokį atlygį, dalinis sutarties nutraukimas 
neturi pagrindo, nes kitokio atlygio nei 
pinigai neįmanoma proporcingai 
paskirstyti;

Or. en

Pakeitimas 327
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos



AM\1117404LT.docx 13/163 PE599.502v02-00

LT

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti 
vartotojų ir teikėjų teisėtų interesų 
pusiausvyrą, jeigu dėl skaitmeninio turinio, 
pateikto per tam tikrą laiką už tam tikrą 
kainą, atsiranda teisė nutraukti sutartį, 
vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti tik tą 
sutarties dalį, kuri atitinka laikotarpį, kai 
skaitmeninis turinys neatitiko sutarties. 
Tačiau jeigu skaitmeninis turinys 
pateikiamas už kitokį atlygį nei pinigai, 
dalinis sutarties nutraukimas neturi 
pagrindo, nes kitokio atlygio nei pinigai 
neįmanoma proporcingai paskirstyti;

(42) atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti 
vartotojų ir teikėjų teisėtų interesų 
pusiausvyrą, jeigu dėl skaitmeninio turinio 
ar skaitmeninės paslaugos, pateikto per 
tam tikrą laiką už tam tikrą kainą, atsiranda 
teisė nutraukti sutartį, vartotojas turėtų 
turėti teisę nutraukti tik tą sutarties dalį, 
kuri atitinka laikotarpį, kai skaitmeninis 
turinys ar skaitmeninė paslauga neatitiko 
sutarties. Tačiau jeigu skaitmeninis turinys 
ar skaitmeninė paslauga pateikiama už 
kitokį atlygį nei pinigai, dalinis sutarties 
nutraukimas neturi pagrindo, nes kitokio 
atlygio nei pinigai neįmanoma 
proporcingai paskirstyti;

Or. it

Pakeitimas 328
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti 
vartotojų ir teikėjų teisėtų interesų 
pusiausvyrą, jeigu dėl skaitmeninio turinio, 
pateikto per tam tikrą laiką už tam tikrą 
kainą, atsiranda teisė nutraukti sutartį, 
vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti tik tą 
sutarties dalį, kuri atitinka laikotarpį, kai 
skaitmeninis turinys neatitiko sutarties. 
Tačiau jeigu skaitmeninis turinys 
pateikiamas už kitokį atlygį nei pinigai, 
dalinis sutarties nutraukimas neturi 
pagrindo, nes kitokio atlygio nei pinigai
neįmanoma proporcingai paskirstyti;

(42) atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti 
vartotojų ir teikėjų teisėtų interesų 
pusiausvyrą, jeigu dėl per tam tikrą laiką 
už tam tikrą kainą buvo pateiktas 
skaitmeninis turinys ar skaitmeninės 
paslaugos ir atsiranda teisė nutraukti 
sutartį, vartotojas turėtų turėti teisę 
nutraukti tik tą sutarties dalį, kuri atitinka 
laikotarpį, kai skaitmeninis turinys ar 
skaitmeninė paslauga neatitiko sutarties. 
Tačiau jeigu skaitmeninis turinys ar 
skaitmeninės paslaugos pateikiami 
mainais už asmens duomenis ar kitus 
duomenis, dalinis sutarties nutraukimas 
neturi pagrindo, nes tokių duomenų 
neįmanoma proporcingai paskirstyti;
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Or. en

Pakeitimas 329
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) skaitmeniniam turiniui dėl jo 
pobūdžio netaikomas nusidėvėjimas jį 
naudojant, be to, skaitmeninis turinys 
dažnai pateikiamas tam tikrą laikotarpį, o 
ne vieną kartą. Todėl pagrįsta nenustatyti 
laikotarpio, per kurį teikėjas turėtų būti 
laikomas atsakingu už bet kokią neatitiktį, 
atsiradusią teikiant skaitmeninį turinį. Taigi 
valstybės narės neturėtų toliau taikyti arba 
nustatyti tokio laikotarpio. Valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama toliau 
nevaržomai remtis nacionalinėmis senatį 
reglamentuojančiomis taisyklėmis siekiant 
užtikrinti teisinį saugumą, susijusį su 
reikalavimais, grindžiamais skaitmeninio 
turinio neatitiktimi;

(43) dėl jo pobūdžio skaitmeninis 
turinys dažnai pateikiamas tam tikrą 
laikotarpį, o ne vieną kartą. Todėl 
skaitmeniniam turiniui, kuris vykdant 
ilgalaikes sutartis pateikiamas per tam 
tikrą laikotarpį, pagrįsta nenustatyti 
laikotarpio, per kurį teikėjas turėtų būti 
laikomas atsakingu už bet kokią neatitiktį, 
atsiradusią teikiant skaitmeninį turinį. Taigi 
valstybės narės neturėtų toliau taikyti arba 
nustatyti tokio laikotarpio. Tačiau 
skaitmeniniam turiniui, kuris pateikiamas 
per vieną kartą, turėtų būti pagrįsta 
nustatyti dviejų metų ieškinio senaties 
terminą nuo skaitmeninio turinio 
pateikimo laiko. Valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama toliau nevaržomai remtis 
nacionalinėmis senatį 
reglamentuojančiomis taisyklėmis siekiant 
užtikrinti teisinį saugumą, susijusį su 
reikalavimais, grindžiamais skaitmeninio 
turinio neatitiktimi;

Or. en

Pakeitimas 330
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) skaitmeniniam turiniui dėl jo (43) skaitmeniniam turiniui ar 
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pobūdžio netaikomas nusidėvėjimas jį
naudojant, be to, skaitmeninis turinys 
dažnai pateikiamas tam tikrą laikotarpį, o 
ne vieną kartą. Todėl pagrįsta nenustatyti 
laikotarpio, per kurį teikėjas turėtų būti 
laikomas atsakingu už bet kokią neatitiktį, 
atsiradusią teikiant skaitmeninį turinį. 
Taigi valstybės narės neturėtų toliau 
taikyti arba nustatyti tokio laikotarpio. 
Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
toliau nevaržomai remtis nacionalinėmis 
senatį reglamentuojančiomis taisyklėmis 
siekiant užtikrinti teisinį saugumą, 
susijusį su reikalavimais, grindžiamais 
skaitmeninio turinio neatitiktimi;

skaitmeninei paslaugai dėl jų pobūdžio 
netaikomas nusidėvėjimas juos naudojant, 
išskyrus tuos atvejus, kai jie teikiami kaip 
integruota programinė įranga arba 
pagalbinė fizinės prekės programinė 
įranga, be to, skaitmeninis turinys dažnai 
pateikiamas tam tikrą laikotarpį, o ne vieną 
kartą. Todėl pagrįsta nenustatyti 
laikotarpio, per kurį teikėjas turėtų būti 
laikomas atsakingu už bet kokią neatitiktį, 
atsiradusią teikiant skaitmeninį turinį;

Or. en

Pakeitimas 331
Notis Marias

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) skaitmeniniam turiniui dėl jo 
pobūdžio netaikomas nusidėvėjimas jį 
naudojant, be to, skaitmeninis turinys 
dažnai pateikiamas tam tikrą laikotarpį, o 
ne vieną kartą. Todėl pagrįsta nenustatyti 
laikotarpio, per kurį teikėjas turėtų būti 
laikomas atsakingu už bet kokią neatitiktį, 
atsiradusią teikiant skaitmeninį turinį. Taigi 
valstybės narės neturėtų toliau taikyti arba 
nustatyti tokio laikotarpio. Valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama toliau 
nevaržomai remtis nacionalinėmis senatį 
reglamentuojančiomis taisyklėmis siekiant 
užtikrinti teisinį saugumą, susijusį su 
reikalavimais, grindžiamais skaitmeninio 
turinio neatitiktimi;

(43) skaitmeniniam turiniui dėl jo 
pobūdžio netaikomas nusidėvėjimas jį 
naudojant, be to, skaitmeninis turinys 
dažnai pateikiamas tam tikrą laikotarpį, o 
ne vieną kartą. Todėl pagrįsta nenustatyti 
laikotarpio, per kurį teikėjas turėtų būti 
laikomas atsakingu už bet kokią neatitiktį, 
atsiradusią teikiant skaitmeninį turinį. Taigi 
valstybės narės neturėtų toliau taikyti arba 
nustatyti tokio laikotarpio. Valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama naudoti 
nacionalinę bendrąją sutarčių teisę ir
toliau nevaržomai remtis nacionalinėmis 
senatį reglamentuojančiomis taisyklėmis 
siekiant užtikrinti teisinį saugumą, susijusį 
su reikalavimais, grindžiamais
skaitmeninio turinio neatitiktimi;

Or. el
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Pakeitimas 332
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) skaitmeniniam turiniui dėl jo 
pobūdžio netaikomas nusidėvėjimas jį 
naudojant, be to, skaitmeninis turinys 
dažnai pateikiamas tam tikrą laikotarpį, o 
ne vieną kartą. Todėl pagrįsta nenustatyti 
laikotarpio, per kurį teikėjas turėtų būti
laikomas atsakingu už bet kokią neatitiktį, 
atsiradusią teikiant skaitmeninį turinį. 
Taigi valstybės narės neturėtų toliau 
taikyti arba nustatyti tokio laikotarpio. 
Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
toliau nevaržomai remtis nacionalinėmis 
senatį reglamentuojančiomis taisyklėmis 
siekiant užtikrinti teisinį saugumą, 
susijusį su reikalavimais, grindžiamais 
skaitmeninio turinio neatitiktimi;

(43) dėl jo pobūdžio skaitmeninis 
turinys dažnai pateikiamas tam tikrą 
laikotarpį, o ne vieną kartą. Todėl, tais 
atvejais, kai sutartyje numatytas 
vienkartinis teikimas, teikėjas laikomas 
atsakingu už neatitiktį, kuri paaiškėja per 
dvejus metus nuo pateikimo laiko. Tais 
atvejais, kai sutartyje numatytas daugiau 
nei vienas pateikimo kartas arba 
nuolatinis teikimas, teikėjas laikomas 
atsakingu už bet kokią neatitiktį, kuri 
paaiškėja per sutarties galiojimo trukmę;

Or. en

Pakeitimas 333
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) skaitmeniniam turiniui dėl jo
pobūdžio netaikomas nusidėvėjimas jį 
naudojant, be to, skaitmeninis turinys 
dažnai pateikiamas tam tikrą laikotarpį, o 
ne vieną kartą. Todėl pagrįsta nenustatyti 
laikotarpio, per kurį teikėjas turėtų būti 
laikomas atsakingu už bet kokią neatitiktį, 
atsiradusią teikiant skaitmeninį turinį. Taigi 
valstybės narės neturėtų toliau taikyti arba 
nustatyti tokio laikotarpio. Valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama toliau 
nevaržomai remtis nacionalinėmis senatį 

(43) skaitmeniniam turiniui ir 
skaitmeninėms paslaugoms dėl jų
pobūdžio netaikomas nusidėvėjimas jį 
naudojant, be to, skaitmeninis turinys 
dažnai pateikiamas tam tikrą laikotarpį, o 
ne vieną kartą. Todėl pagrįsta nenustatyti 
laikotarpio, per kurį teikėjas turėtų būti 
laikomas atsakingu už bet kokią neatitiktį, 
atsiradusią teikiant skaitmeninį turinį. Taigi 
valstybės narės neturėtų toliau taikyti arba 
nustatyti tokio laikotarpio. Valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama toliau 
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reglamentuojančiomis taisyklėmis siekiant 
užtikrinti teisinį saugumą, susijusį su 
reikalavimais, grindžiamais skaitmeninio 
turinio neatitiktimi;

nevaržomai remtis nacionalinėmis senatį 
reglamentuojančiomis taisyklėmis siekiant 
užtikrinti teisinį saugumą, susijusį su 
reikalavimais, grindžiamais skaitmeninio 
turinio neatitiktimi;

Or. it

Pakeitimas 334
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) skaitmeniniam turiniui dėl jo 
pobūdžio netaikomas nusidėvėjimas jį 
naudojant, be to, skaitmeninis turinys 
dažnai pateikiamas tam tikrą laikotarpį, o 
ne vieną kartą. Todėl pagrįsta nenustatyti 
laikotarpio, per kurį teikėjas turėtų būti 
laikomas atsakingu už bet kokią neatitiktį, 
atsiradusią teikiant skaitmeninį turinį. 
Taigi valstybės narės neturėtų toliau 
taikyti arba nustatyti tokio laikotarpio.
Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
toliau nevaržomai remtis nacionalinėmis 
senatį reglamentuojančiomis taisyklėmis 
siekiant užtikrinti teisinį saugumą, susijusį 
su reikalavimais, grindžiamais 
skaitmeninio turinio neatitiktimi;

(43) skaitmeniniam turiniui taip pat gali 
būti taikomas nusidėvėjimas jį naudojant.
Be to, jį gali veikti išorės veiksniai, kurie 
turi lemiamą reikšmę nustatant, ar 
skaitmeninis turinys atitinka sutartį.
Todėl ir šiuo atveju pagrįsta nustatyti 
laikotarpį, per kurį teikėjas turėtų būti 
laikomas atsakingu už bet kokią neatitiktį, 
atsiradusią teikiant skaitmeninį turinį. Be 
to, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
toliau nevaržomai remtis nacionalinėmis 
senatį reglamentuojančiomis taisyklėmis 
siekiant užtikrinti teisinį saugumą, susijusį 
su reikalavimais, grindžiamais 
skaitmeninio turinio neatitiktimi;

Or. de

Pakeitimas 335
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) skaitmeniniam turiniui dėl jo 
pobūdžio netaikomas nusidėvėjimas jį 

(43) siekiant užtikrinti acquis 
nuoseklumą, pagrįsta nustatyti dvejų metų 
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naudojant, be to, skaitmeninis turinys 
dažnai pateikiamas tam tikrą laikotarpį, o 
ne vieną kartą. Todėl pagrįsta nenustatyti 
laikotarpio, per kurį teikėjas turėtų būti 
laikomas atsakingu už bet kokią neatitiktį, 
atsiradusią teikiant skaitmeninį turinį.
Taigi valstybės narės neturėtų toliau 
taikyti arba nustatyti tokio laikotarpio.
Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
toliau nevaržomai remtis nacionalinėmis 
senatį reglamentuojančiomis taisyklėmis 
siekiant užtikrinti teisinį saugumą, susijusį 
su reikalavimais, grindžiamais 
skaitmeninio turinio neatitiktimi;

laikotarpį, per kurį teikėjas turėtų būti 
laikomas atsakingu už bet kokią neatitiktį, 
atsiradusią teikiant skaitmeninį turinį arba 
skaitmeninę paslaugą. Valstybėms narėms 
turėtų būti leidžiama toliau nevaržomai 
remtis nacionalinėmis senatį 
reglamentuojančiomis taisyklėmis siekiant 
užtikrinti teisinį saugumą, susijusį su 
reikalavimais, grindžiamais skaitmeninio 
turinio arba skaitmeninių paslaugų 
neatitiktimi, bet tokiose taisyklėse neturėtų 
būti numatytas trumpesnis nei dvejų metų 
laikotarpis nuo atitinkamo sutarties 
atitikties nustatymo laiko;

Or. en

Pakeitimas 336
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) teikėjo atsakomybės už žalą 
principas yra esminis skaitmeninio turinio 
teikimo sutarčių elementas. Siekiant 
padidinti vartotojų pasitikėjimą 
skaitmeniniu turiniu, šis principas turėtų 
būti reglamentuotas Sąjungos lygmeniu, 
taip užtikrinant, kad vartotojai nepatirtų 
žalos, jeigu jų techninė ar programinė 
įranga sugadinama dėl sutarties 
neatitinkančio skaitmeninio turinio. Todėl 
vartotojai turėtų turėti teisę į žalos, 
padarytos vartotojo skaitmeninei aplinkai 
dėl skaitmeninio turinio neatitikties 
sutarčiai ar jo nepateikimo, atlyginimą. 
Tačiau būtent valstybės narės turėtų 
nustatyti išsamias teisės į žalos atlyginimą 
įgyvendinimo sąlygas, atsižvelgdamos į 
tai, kad ateityje pateiktino skaitmeninio 
turinio kainos nuolaidos, visų pirma jeigu 
teikėjai jį siūlo kaip išimtinę 
kompensaciją už nuostolius, nebūtinai 
reiškia, kad vartotojas grąžinamas į 

Išbraukta.
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padėtį, kuo labiau panašią į tą, kokia būtų 
buvusi, jeigu skaitmeninis turinys būtų 
buvęs tinkamai pateiktas ir atitiktų 
sutartį;

Or. en

Pakeitimas 337
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) teikėjo atsakomybės už žalą 
principas yra esminis skaitmeninio turinio 
teikimo sutarčių elementas. Siekiant 
padidinti vartotojų pasitikėjimą 
skaitmeniniu turiniu, šis principas turėtų 
būti reglamentuotas Sąjungos lygmeniu, 
taip užtikrinant, kad vartotojai nepatirtų 
žalos, jeigu jų techninė ar programinė 
įranga sugadinama dėl sutarties 
neatitinkančio skaitmeninio turinio. Todėl 
vartotojai turėtų turėti teisę į žalos, 
padarytos vartotojo skaitmeninei aplinkai 
dėl skaitmeninio turinio neatitikties 
sutarčiai ar jo nepateikimo, atlyginimą. 
Tačiau būtent valstybės narės turėtų 
nustatyti išsamias teisės į žalos atlyginimą 
įgyvendinimo sąlygas, atsižvelgdamos į tai, 
kad ateityje pateiktino skaitmeninio turinio 
kainos nuolaidos, visų pirma jeigu teikėjai 
jį siūlo kaip išimtinę kompensaciją už 
nuostolius, nebūtinai reiškia, kad vartotojas 
grąžinamas į padėtį, kuo labiau panašią į tą, 
kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis 
turinys būtų buvęs tinkamai pateiktas ir 
atitiktų sutartį;

(44) teikėjo atsakomybės už žalą 
principas yra esminis skaitmeninio turinio 
teikimo sutarčių elementas. Siekiant 
padidinti vartotojų pasitikėjimą 
skaitmeniniu turiniu, šis principas turėtų 
būti reglamentuotas Sąjungos lygmeniu, 
taip užtikrinant, kad vartotojai nepatirtų 
žalos, jeigu jų techninė ar programinė 
įranga sugadinama dėl sutarties 
neatitinkančio skaitmeninio turinio. Todėl 
vartotojai turėtų turėti teisę į žalos, 
padarytos vartotojo skaitmeninei aplinkai 
dėl skaitmeninio turinio neatitikties 
sutarčiai ar jo nepateikimo, atlyginimą. 
Tačiau būtent valstybės narės turėtų 
nustatyti išsamias teisės į žalos atlyginimą 
įgyvendinimo sąlygas, atsižvelgdamos į tai, 
kad ateityje pateiktino skaitmeninio turinio 
kainos nuolaidos, visų pirma jeigu teikėjai 
jį siūlo kaip išimtinę kompensaciją už 
nuostolius, nebūtinai reiškia, kad vartotojas 
grąžinamas į padėtį, kuo labiau panašią į tą, 
kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis 
turinys būtų buvęs tinkamai pateiktas ir 
atitiktų sutartį. Valstybės narės, 
nustatydamos šias taisykles, turėtų galėti 
numatyti mažesnę ar didesnę atsakomybę 
už žalą, kad atskirtų teikėjus, kurie ėmėsi 
visų įmanomų priemonių, kad apribotų 
galimą žalą, pvz., laikėsi sektoriaus 
geriausios patirties kodeksų, saugumo 
bazinių reikalavimų ar tarptautinių 
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standartų, ir teikėjus, kurie nesiėmė 
veiksmų šiuo atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 338
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) teikėjo atsakomybės už žalą 
principas yra esminis skaitmeninio turinio 
teikimo sutarčių elementas. Siekiant 
padidinti vartotojų pasitikėjimą 
skaitmeniniu turiniu, šis principas turėtų 
būti reglamentuotas Sąjungos lygmeniu, 
taip užtikrinant, kad vartotojai nepatirtų 
žalos, jeigu jų techninė ar programinė 
įranga sugadinama dėl sutarties 
neatitinkančio skaitmeninio turinio. Todėl 
vartotojai turėtų turėti teisę į žalos, 
padarytos vartotojo skaitmeninei aplinkai 
dėl skaitmeninio turinio neatitikties 
sutarčiai ar jo nepateikimo, atlyginimą. 
Tačiau būtent valstybės narės turėtų 
nustatyti išsamias teisės į žalos atlyginimą 
įgyvendinimo sąlygas, atsižvelgdamos į tai, 
kad ateityje pateiktino skaitmeninio turinio 
kainos nuolaidos, visų pirma jeigu teikėjai 
jį siūlo kaip išimtinę kompensaciją už 
nuostolius, nebūtinai reiškia, kad vartotojas 
grąžinamas į padėtį, kuo labiau panašią į tą, 
kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis 
turinys būtų buvęs tinkamai pateiktas ir 
atitiktų sutartį;

(44) teikėjo atsakomybės už žalą 
principas yra esminis skaitmeninio turinio 
ar skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių 
elementas. Siekiant padidinti vartotojų 
pasitikėjimą skaitmeniniu turiniu ar 
skaitmeninėmis paslaugomis, šis principas 
turėtų būti reglamentuotas Sąjungos 
lygmeniu, taip užtikrinant, kad vartotojai 
nepatirtų žalos, jeigu jų techninė ar 
programinė įranga sugadinama dėl sutarties 
neatitinkančio skaitmeninio turinio ar 
skaitmeninių paslaugų. Todėl vartotojai 
turėtų turėti teisę į žalos, padarytos 
vartotojo skaitmeninei aplinkai dėl 
skaitmeninio turinio ar skaitmeninių 
paslaugų neatitikties sutarčiai ar jų
nepateikimo, atlyginimą. Tačiau būtent 
valstybės narės turėtų nustatyti išsamias 
teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimo 
sąlygas, atsižvelgdamos į tai, kad ateityje 
pateiktino skaitmeninio turinio kainos 
nuolaidos, visų pirma jeigu teikėjai jį siūlo 
kaip išimtinę kompensaciją už nuostolius, 
nebūtinai reiškia, kad vartotojas 
grąžinamas į padėtį, kuo labiau panašią į tą, 
kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis 
turinys arba skaitmeninės paslaugos būtų 
buvę tinkamai pateikti ir atitiktų sutartį;

Or. ro

Pakeitimas 339
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Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, 
Marc Tarabella, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) teikėjo atsakomybės už žalą 
principas yra esminis skaitmeninio turinio 
teikimo sutarčių elementas. Siekiant 
padidinti vartotojų pasitikėjimą 
skaitmeniniu turiniu, šis principas turėtų 
būti reglamentuotas Sąjungos lygmeniu, 
taip užtikrinant, kad vartotojai nepatirtų 
žalos, jeigu jų techninė ar programinė 
įranga sugadinama dėl sutarties 
neatitinkančio skaitmeninio turinio. Todėl 
vartotojai turėtų turėti teisę į žalos, 
padarytos vartotojo skaitmeninei aplinkai 
dėl skaitmeninio turinio neatitikties 
sutarčiai ar jo nepateikimo, atlyginimą. 
Tačiau būtent valstybės narės turėtų 
nustatyti išsamias teisės į žalos atlyginimą 
įgyvendinimo sąlygas, atsižvelgdamos į tai, 
kad ateityje pateiktino skaitmeninio turinio 
kainos nuolaidos, visų pirma jeigu teikėjai 
jį siūlo kaip išimtinę kompensaciją už 
nuostolius, nebūtinai reiškia, kad vartotojas 
grąžinamas į padėtį, kuo labiau panašią į tą, 
kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis 
turinys būtų buvęs tinkamai pateiktas ir 
atitiktų sutartį;

(44) teikėjo atsakomybės už žalą 
principas yra esminis skaitmeninio turinio 
teikimo sutarčių elementas. Siekiant 
padidinti vartotojų pasitikėjimą 
skaitmeniniu turiniu, šis principas turėtų 
būti reglamentuotas Sąjungos lygmeniu, 
taip užtikrinant, kad vartotojai nepatirtų 
žalos, jeigu jų techninė ar programinė 
įranga sugadinama dėl sutarties 
neatitinkančio skaitmeninio turinio ar 
skaitmeninių paslaugų. Todėl vartotojai 
turėtų turėti teisę į materialinės žalos, 
padarytos vartotojo skaitmeninei aplinkai 
ir galbūt dėl to kilusios nematerialinės 
žalos dėl skaitmeninio turinio ar 
skaitmeninės paslaugos neatitikties 
sutarčiai ar jų nepateikimo, atlyginimą, 
vadovaujantis pagrindiniu principu, kad 
ieškovas turi teisę atgauti tokias sąlygas, 
kurios buvo iki aplinkybių, dėl kurių jis 
patyrė žalą. Tačiau būtent valstybės narės 
turėtų nustatyti išsamias teisės į žalos 
atlyginimą įgyvendinimo sąlygas, 
atsižvelgdamos į tai, kad ateityje pateiktino 
skaitmeninio turinio kainos nuolaidos, visų 
pirma jeigu teikėjai jį siūlo kaip išimtinę 
kompensaciją už nuostolius, nebūtinai 
reiškia, kad vartotojas grąžinamas į padėtį, 
kuo labiau panašią į tą, kokia būtų buvusi, 
jeigu skaitmeninis turinys būtų buvęs 
tinkamai pateiktas ir atitiktų sutartį;

Or. en

Pakeitimas 340
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) teikėjo atsakomybės už žalą 
principas yra esminis skaitmeninio turinio 
teikimo sutarčių elementas. Siekiant 
padidinti vartotojų pasitikėjimą 
skaitmeniniu turiniu, šis principas turėtų 
būti reglamentuotas Sąjungos lygmeniu, 
taip užtikrinant, kad vartotojai nepatirtų
žalos, jeigu jų techninė ar programinė 
įranga sugadinama dėl sutarties 
neatitinkančio skaitmeninio turinio. Todėl 
vartotojai turėtų turėti teisę į žalos, 
padarytos vartotojo skaitmeninei aplinkai
dėl skaitmeninio turinio neatitikties 
sutarčiai ar jo nepateikimo, atlyginimą. 
Tačiau būtent valstybės narės turėtų 
nustatyti išsamias teisės į žalos atlyginimą 
įgyvendinimo sąlygas, atsižvelgdamos į tai, 
kad ateityje pateiktino skaitmeninio turinio 
kainos nuolaidos, visų pirma jeigu teikėjai 
jį siūlo kaip išimtinę kompensaciją už 
nuostolius, nebūtinai reiškia, kad vartotojas 
grąžinamas į padėtį, kuo labiau panašią į tą, 
kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis 
turinys būtų buvęs tinkamai pateiktas ir 
atitiktų sutartį;

(44) teikėjo atsakomybės už žalą 
principas yra esminis skaitmeninio turinio 
teikimo sutarčių elementas. Vartotojai
turėtų nepatirti žalos, jeigu jų techninė ar 
programinė įranga sugadinama dėl sutarties 
neatitinkančio skaitmeninio turinio. Todėl 
vartotojai turėtų turėti teisę į žalos, 
padarytos dėl skaitmeninio turinio 
neatitikties sutarčiai ar jo nepateikimo, 
atlyginimą. Tačiau būtent valstybės narės 
turėtų nustatyti išsamias teisės į žalos 
atlyginimą įgyvendinimo sąlygas, 
atsižvelgdamos į tai, kad ateityje pateiktino 
skaitmeninio turinio kainos nuolaidos, visų 
pirma jeigu teikėjai jį siūlo kaip išimtinę 
kompensaciją už nuostolius, nebūtinai 
reiškia, kad vartotojas grąžinamas į padėtį, 
kuo labiau panašią į tą, kokia būtų buvusi, 
jeigu skaitmeninis turinys būtų buvęs 
tinkamai pateiktas ir atitiktų sutartį;

Or. en

Pakeitimas 341
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) teikėjo atsakomybės už žalą 
principas yra esminis skaitmeninio turinio 
teikimo sutarčių elementas. Siekiant 
padidinti vartotojų pasitikėjimą 
skaitmeniniu turiniu, šis principas turėtų 
būti reglamentuotas Sąjungos lygmeniu, 
taip užtikrinant, kad vartotojai nepatirtų 
žalos, jeigu jų techninė ar programinė 

(44) teikėjo atsakomybės už žalą 
principas yra esminis skaitmeninio turinio 
ar skaitmeninės paslaugos teikimo 
sutarčių elementas. Siekiant padidinti 
vartotojų pasitikėjimą skaitmeniniu turiniu 
ir skaitmenine paslauga, šis principas 
turėtų būti reglamentuotas Sąjungos 
lygmeniu, taip užtikrinant, kad vartotojai 
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įranga sugadinama dėl sutarties 
neatitinkančio skaitmeninio turinio. Todėl 
vartotojai turėtų turėti teisę į žalos, 
padarytos vartotojo skaitmeninei aplinkai 
dėl skaitmeninio turinio neatitikties 
sutarčiai ar jo nepateikimo, atlyginimą. 
Tačiau būtent valstybės narės turėtų 
nustatyti išsamias teisės į žalos atlyginimą 
įgyvendinimo sąlygas, atsižvelgdamos į tai, 
kad ateityje pateiktino skaitmeninio turinio 
kainos nuolaidos, visų pirma jeigu teikėjai 
jį siūlo kaip išimtinę kompensaciją už 
nuostolius, nebūtinai reiškia, kad vartotojas 
grąžinamas į padėtį, kuo labiau panašią į tą, 
kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis 
turinys būtų buvęs tinkamai pateiktas ir 
atitiktų sutartį;

nepatirtų žalos, jeigu jų techninė ar 
programinė įranga sugadinama dėl sutarties 
neatitinkančio skaitmeninio turinio ar 
skaitmeninės paslaugos. Todėl vartotojai 
turėtų turėti teisę į žalos, padarytos 
vartotojo skaitmeninei aplinkai dėl 
skaitmeninio turinio ar skaitmeninės 
paslaugos neatitikties sutarčiai ar jo 
nepateikimo, atlyginimą. Tačiau būtent 
valstybės narės turėtų nustatyti išsamias 
teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimo 
sąlygas, atsižvelgdamos į tai, kad ateityje 
pateiktino skaitmeninio turinio kainos 
nuolaidos, visų pirma jeigu teikėjai jį siūlo 
kaip išimtinę kompensaciją už nuostolius, 
nebūtinai reiškia, kad vartotojas 
grąžinamas į padėtį, kuo labiau panašią į tą, 
kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis 
turinys ar skaitmeninė paslauga būtų 
buvusi tinkamai pateikta ir atitiktų sutartį;

Or. it

Pakeitimas 342
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) teikėjo atsakomybės už žalą 
principas yra esminis skaitmeninio turinio 
teikimo sutarčių elementas. Siekiant 
padidinti vartotojų pasitikėjimą 
skaitmeniniu turiniu, šis principas turėtų 
būti reglamentuotas Sąjungos lygmeniu, 
taip užtikrinant, kad vartotojai nepatirtų 
žalos, jeigu jų techninė ar programinė 
įranga sugadinama dėl sutarties 
neatitinkančio skaitmeninio turinio. Todėl 
vartotojai turėtų turėti teisę į žalos, 
padarytos vartotojo skaitmeninei aplinkai
dėl skaitmeninio turinio neatitikties 
sutarčiai ar jo nepateikimo, atlyginimą. 
Tačiau būtent valstybės narės turėtų 
nustatyti išsamias teisės į žalos atlyginimą 

(44) teikėjo atsakomybės už žalą 
principas yra esminis skaitmeninio turinio 
teikimo sutarčių elementas. Siekiant 
padidinti vartotojų pasitikėjimą 
skaitmeniniu turiniu, šis principas turėtų 
būti reglamentuotas Sąjungos lygmeniu, 
taip užtikrinant, kad vartotojai nepatirtų 
žalos, jeigu jų techninė ar programinė 
įranga sugadinama dėl sutarties 
neatitinkančio skaitmeninio turinio. Todėl 
vartotojai turėtų turėti teisę į žalos, 
padarytos dėl skaitmeninio turinio 
neatitikties sutarčiai ar jo nepateikimo, 
atlyginimą. Tačiau būtent valstybės narės 
turėtų nustatyti išsamias teisės į žalos 
atlyginimą įgyvendinimo sąlygas, 
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įgyvendinimo sąlygas, atsižvelgdamos į tai, 
kad ateityje pateiktino skaitmeninio turinio 
kainos nuolaidos, visų pirma jeigu teikėjai 
jį siūlo kaip išimtinę kompensaciją už 
nuostolius, nebūtinai reiškia, kad vartotojas 
grąžinamas į padėtį, kuo labiau panašią į tą, 
kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis 
turinys būtų buvęs tinkamai pateiktas ir 
atitiktų sutartį;

atsižvelgdamos į tai, kad ateityje pateiktino 
skaitmeninio turinio kainos nuolaidos, visų 
pirma jeigu teikėjai jį siūlo kaip išimtinę 
kompensaciją už nuostolius, nebūtinai 
reiškia, kad vartotojas grąžinamas į padėtį, 
kuo labiau panašią į tą, kokia būtų buvusi, 
jeigu skaitmeninis turinys būtų buvęs 
tinkamai pateiktas ir atitiktų sutartį;

Or. en

Pakeitimas 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) dėl technologinių ar kitų priežasčių 
teikėjas gali būti priverstas pakeisti per tam 
tikrą laiką pateikto skaitmeninio turinio 
savybes. Šie pakeitimai paprastai yra 
palankūs vartotojui, nes jais skaitmeninis 
turinys pagerinamas. Todėl sutarties šalys 
gali į ją įtraukti atitinkamas sąlygas, pagal 
kurias teikėjui būtų leidžiama atlikti 
pakeitimus. Tačiau jeigu tokie pakeitimai
neigiamai paveikia tai, kaip vartotojas 
naudojasi pagrindinėmis skaitmeninio 
turinio veikimo savybėmis, dėl jų gali būti 
suardyta sutarties pusiausvyra arba 
pakenkta sutarties vykdymo pobūdžiui tiek, 
kad vartotojas galbūt ir nebūtų sudaręs 
tokios sutarties. Todėl tokiais atvejais 
pakeitimams turėtų būti taikomos tam 
tikros sąlygos;

(45) dėl technologinių ar kitų priežasčių 
teikėjas gali būti priverstas pakeisti per tam 
tikrą laiką pateikto skaitmeninio turinio 
savybes. Šie pakeitimai paprastai yra 
palankūs vartotojui, nes jais skaitmeninis 
turinys pagerinamas. Todėl sutarties šalys 
gali į ją įtraukti atitinkamas sąlygas, pagal 
kurias teikėjui būtų leidžiama atlikti 
pakeitimus. Tačiau jeigu pakeitimai 
pakeičia pagrindines skaitmeninio turinio 
veikimo savybes, dėl jų gali būti suardyta 
sutarties pusiausvyra arba pakenkta 
sutarties vykdymo pobūdžiui tiek, kad 
vartotojas galbūt ir nebūtų sudaręs tokios 
sutarties. Todėl tokiais atvejais 
pakeitimams turėtų būti taikomos tam 
tikros sąlygos ir jais neturėtų būti 
vienašališkai ir be pagrįstos priežasties 
keičiama skaitmeninio turinio atitiktis 
sutarčiai;

Or. en

Pakeitimas 344
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Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) dėl technologinių ar kitų priežasčių 
teikėjas gali būti priverstas pakeisti per tam 
tikrą laiką pateikto skaitmeninio turinio 
savybes. Šie pakeitimai paprastai yra 
palankūs vartotojui, nes jais skaitmeninis 
turinys pagerinamas. Todėl sutarties šalys 
gali į ją įtraukti atitinkamas sąlygas, pagal 
kurias teikėjui būtų leidžiama atlikti 
pakeitimus. Tačiau jeigu tokie pakeitimai 
neigiamai paveikia tai, kaip vartotojas 
naudojasi pagrindinėmis skaitmeninio 
turinio veikimo savybėmis, dėl jų gali būti 
suardyta sutarties pusiausvyra arba 
pakenkta sutarties vykdymo pobūdžiui tiek, 
kad vartotojas galbūt ir nebūtų sudaręs 
tokios sutarties. Todėl tokiais atvejais 
pakeitimams turėtų būti taikomos tam 
tikros sąlygos;

(45) dėl technologinių ar kitų priežasčių 
teikėjas gali būti priverstas pakeisti per tam 
tikrą laiką pateikto skaitmeninio turinio
arba skaitmeninių paslaugų savybes. Šie 
pakeitimai paprastai yra palankūs 
vartotojui, nes jais skaitmeninis turinys
arba skaitmeninės paslaugos pagerinami. 
Todėl sutarties šalys gali į ją įtraukti 
atitinkamas sąlygas, pagal kurias teikėjui 
būtų leidžiama atlikti pakeitimus. Tačiau 
jeigu tokie pakeitimai neigiamai paveikia 
tai, kaip vartotojas naudojasi pagrindinėmis 
skaitmeninio turinio arba skaitmeninių 
paslaugų veikimo savybėmis, dėl jų gali 
būti suardyta sutarties pusiausvyra arba 
pakenkta sutarties vykdymo pobūdžiui tiek, 
kad vartotojas galbūt ir nebūtų sudaręs 
tokios sutarties. Todėl tokiais atvejais 
pakeitimams turėtų būti taikomos tam 
tikros sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 345
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) dėl technologinių ar kitų priežasčių 
teikėjas gali būti priverstas pakeisti per tam 
tikrą laiką pateikto skaitmeninio turinio 
savybes. Šie pakeitimai paprastai yra 
palankūs vartotojui, nes jais skaitmeninis 
turinys pagerinamas. Todėl sutarties šalys 
gali į ją įtraukti atitinkamas sąlygas, pagal 
kurias teikėjui būtų leidžiama atlikti 

(45) dėl technologinių ar kitų priežasčių 
teikėjas gali būti priverstas pakeisti per tam 
tikrą laiką pateikto skaitmeninio turinio
arba skaitmeninių paslaugų savybes. Šie 
pakeitimai paprastai yra palankūs 
vartotojui, nes jais skaitmeninis turinys
arba skaitmeninės paslaugos pagerinami. 
Todėl sutarties šalys gali į ją įtraukti 
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pakeitimus. Tačiau jeigu tokie pakeitimai 
neigiamai paveikia tai, kaip vartotojas 
naudojasi pagrindinėmis skaitmeninio 
turinio veikimo savybėmis, dėl jų gali būti 
suardyta sutarties pusiausvyra arba 
pakenkta sutarties vykdymo pobūdžiui tiek, 
kad vartotojas galbūt ir nebūtų sudaręs 
tokios sutarties. Todėl tokiais atvejais 
pakeitimams turėtų būti taikomos tam 
tikros sąlygos;

atitinkamas sąlygas, pagal kurias teikėjui 
būtų leidžiama atlikti pakeitimus. Tačiau 
jeigu tokie pakeitimai neigiamai paveikia 
tai, kaip vartotojas naudojasi pagrindinėmis 
skaitmeninio turinio arba skaitmeninių 
paslaugų veikimo savybėmis, dėl jų gali 
būti suardyta sutarties pusiausvyra arba 
pakenkta sutarties vykdymo pobūdžiui tiek, 
kad vartotojas galbūt ir nebūtų sudaręs 
tokios sutarties. Todėl tokiais atvejais 
pakeitimams turėtų būti taikomos tam 
tikros sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 346
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) dėl technologinių ar kitų priežasčių 
teikėjas gali būti priverstas pakeisti per tam 
tikrą laiką pateikto skaitmeninio turinio 
savybes. Šie pakeitimai paprastai yra 
palankūs vartotojui, nes jais skaitmeninis 
turinys pagerinamas. Todėl sutarties šalys 
gali į ją įtraukti atitinkamas sąlygas, pagal 
kurias teikėjui būtų leidžiama atlikti 
pakeitimus. Tačiau jeigu tokie pakeitimai 
neigiamai paveikia tai, kaip vartotojas 
naudojasi pagrindinėmis skaitmeninio 
turinio veikimo savybėmis, dėl jų gali būti 
suardyta sutarties pusiausvyra arba 
pakenkta sutarties vykdymo pobūdžiui tiek, 
kad vartotojas galbūt ir nebūtų sudaręs 
tokios sutarties. Todėl tokiais atvejais 
pakeitimams turėtų būti taikomos tam 
tikros sąlygos;

(45) dėl technologinių ar kitų priežasčių 
teikėjas gali būti priverstas pakeisti per tam 
tikrą laiką pateikto skaitmeninio turinio ar 
skaitmeninės paslaugos savybes. Šie 
pakeitimai paprastai yra palankūs 
vartotojui, nes jais skaitmeninis turinys ar 
skaitmeninė paslauga pagerinama. Todėl 
sutarties šalys gali į ją įtraukti atitinkamas 
sąlygas, pagal kurias teikėjui būtų 
leidžiama atlikti pakeitimus. Tačiau jeigu 
tokie pakeitimai neigiamai paveikia tai, 
kaip vartotojas naudojasi pagrindinėmis 
skaitmeninio turinio ar skaitmeninės 
paslaugos veikimo savybėmis, dėl jų gali 
būti suardyta sutarties pusiausvyra arba 
pakenkta sutarties vykdymo pobūdžiui tiek, 
kad vartotojas galbūt ir nebūtų sudaręs 
tokios sutarties. Todėl tokiais atvejais 
pakeitimams turėtų būti taikomos tam 
tikros sąlygos;

Or. it
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Pakeitimas 347
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) dėl technologinių ar kitų priežasčių 
teikėjas gali būti priverstas pakeisti per tam 
tikrą laiką pateikto skaitmeninio turinio 
savybes. Šie pakeitimai paprastai yra 
palankūs vartotojui, nes jais skaitmeninis 
turinys pagerinamas. Todėl sutarties šalys 
gali į ją įtraukti atitinkamas sąlygas, pagal 
kurias teikėjui būtų leidžiama atlikti 
pakeitimus. Tačiau jeigu tokie pakeitimai 
neigiamai paveikia tai, kaip vartotojas 
naudojasi pagrindinėmis skaitmeninio 
turinio veikimo savybėmis, dėl jų gali būti 
suardyta sutarties pusiausvyra arba 
pakenkta sutarties vykdymo pobūdžiui tiek, 
kad vartotojas galbūt ir nebūtų sudaręs 
tokios sutarties. Todėl tokiais atvejais 
pakeitimams turėtų būti taikomos tam 
tikros sąlygos;

(45) dėl technologinių ar kitų priežasčių 
teikėjas gali būti priverstas pakeisti per tam 
tikrą laiką pateikto skaitmeninio turinio 
savybes. Šie pakeitimai paprastai yra 
palankūs vartotojui, nes jais skaitmeninis 
turinys pagerinamas. Todėl sutarties šalys 
gali į ją įtraukti atitinkamas sąlygas, pagal 
kurias teikėjui būtų leidžiama atlikti 
pakeitimus. Tačiau jeigu dėl tokių 
pakeitimų teikiamas skaitmeninis turinys 
nebeatitinka iš pradžių teikėjo vartotojui 
pateikto aprašo, dėl jų gali būti suardyta 
sutarties pusiausvyra arba pakenkta 
sutarties vykdymo pobūdžiui tiek, kad 
vartotojas galbūt ir nebūtų sudaręs tokios 
sutarties. Todėl tokiais atvejais 
pakeitimams turėtų būti taikomos tam 
tikros sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 348
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) dėl technologinių ar kitų priežasčių 
teikėjas gali būti priverstas pakeisti per tam 
tikrą laiką pateikto skaitmeninio turinio 
savybes. Šie pakeitimai paprastai yra 
palankūs vartotojui, nes jais skaitmeninis 
turinys pagerinamas. Todėl sutarties šalys 
gali į ją įtraukti atitinkamas sąlygas, pagal 
kurias teikėjui būtų leidžiama atlikti 
pakeitimus. Tačiau jeigu tokie pakeitimai 
neigiamai paveikia tai, kaip vartotojas 

(45) dėl technologinių ar kitų priežasčių 
teikėjas gali būti priverstas pakeisti per tam 
tikrą laiką pateikto skaitmeninio turinio 
savybes. Šie pakeitimai paprastai yra 
palankūs vartotojui, nes jais skaitmeninis 
turinys pagerinamas. Todėl sutarties šalys 
gali į ją įtraukti atitinkamas sąlygas, pagal 
kurias teikėjui būtų leidžiama atlikti 
pakeitimus. Tačiau jeigu tokie pakeitimai 
neigiamai paveikia tai, kaip vartotojas 
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naudojasi pagrindinėmis skaitmeninio 
turinio veikimo savybėmis, dėl jų gali būti 
suardyta sutarties pusiausvyra arba 
pakenkta sutarties vykdymo pobūdžiui tiek, 
kad vartotojas galbūt ir nebūtų sudaręs 
tokios sutarties. Todėl tokiais atvejais 
pakeitimams turėtų būti taikomos tam 
tikros sąlygos;

naudojasi pagrindinėmis skaitmeninio 
turinio savybėmis, dėl jų gali būti suardyta 
sutarties pusiausvyra arba pakenkta 
sutarties vykdymo pobūdžiui tiek, kad 
vartotojas galbūt ir nebūtų sudaręs tokios 
sutarties, todėl turėtų būti taikomos tam 
tikros sąlygos;

Or. fr

Pakeitimas 349
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) konkurencija yra svarbus gerai 
veikiančios bendrosios skaitmeninės 
rinkos elementas. Siekiant skatinti tokią 
konkurenciją, vartotojams turėtų būti 
sudaromos galimybės reaguoti į 
konkurencingus pasiūlymus ir pakeisti 
vieną teikėją kitu. Kad šitai veiktų 
praktiškai, jie turėtų galėti padaryti tai 
nepatirdami teisinių, techninių ar 
praktinių kliūčių, įskaitant sutarties 
sąlygas ar priemonių visiems vartotojo 
įkeltiems duomenims, duomenims, 
kuriuos vartotojas sukūrė naudodamas 
skaitmeninį turinį arba kurie buvo sukurti 
vartotojui naudojant skaitmeninį turinį, 
atgauti nebuvimą. Tačiau taip pat svarbu 
apsaugoti esamas investicijas ir 
pasitikėjimą sudarytomis sutartimis. Todėl 
vartotojams reikėtų suteikti teisę nutraukti 
ilgalaikes sutartis pagal tam tikras 
proporcingas sąlygas. Tai netrukdo 
sudaryti vartotojų sutarčių ilgesniam 
sutartyje numatytam terminui. Tačiau 
vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti bet 
kokius sutartinius santykius, kurie kartu 
trunka ilgiau nei 12 mėnesių. Siekiant 
neleisti apeiti šios teisės, ji turėtų būti 
taikoma bet kuriai sutarčiai, pagal kurią 

Išbraukta.
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sutartis tampa privaloma vartotojui ilgiau 
nei 12 mėnesių, nepaisant to, ar sutartis 
yra neterminuota, ar pratęsiama 
automatiškai, ar šalims prieš tai susitarus;

Or. en

Pakeitimas 350
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) konkurencija yra svarbus gerai 
veikiančios bendrosios skaitmeninės rinkos 
elementas. Siekiant skatinti tokią 
konkurenciją, vartotojams turėtų būti 
sudaromos galimybės reaguoti į 
konkurencingus pasiūlymus ir pakeisti 
vieną teikėją kitu. Kad šitai veiktų 
praktiškai, jie turėtų galėti padaryti tai 
nepatirdami teisinių, techninių ar praktinių 
kliūčių, įskaitant sutarties sąlygas ar 
priemonių visiems vartotojo įkeltiems 
duomenims, duomenims, kuriuos 
vartotojas sukūrė naudodamas skaitmeninį 
turinį arba kurie buvo sukurti vartotojui 
naudojant skaitmeninį turinį, atgauti 
nebuvimą. Tačiau taip pat svarbu apsaugoti 
esamas investicijas ir pasitikėjimą 
sudarytomis sutartimis. Todėl vartotojams 
reikėtų suteikti teisę nutraukti ilgalaikes 
sutartis pagal tam tikras proporcingas 
sąlygas. Tai netrukdo sudaryti vartotojų 
sutarčių ilgesniam sutartyje numatytam 
terminui. Tačiau vartotojas turėtų turėti 
teisę nutraukti bet kokius sutartinius 
santykius, kurie kartu trunka ilgiau nei 12 
mėnesių. Siekiant neleisti apeiti šios 
teisės, ji turėtų būti taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią sutartis tampa 
privaloma vartotojui ilgiau nei 12 
mėnesių, nepaisant to, ar sutartis yra 
neterminuota, ar pratęsiama 
automatiškai, ar šalims prieš tai susitarus;

(46) konkurencija yra svarbus gerai 
veikiančios bendrosios skaitmeninės rinkos 
elementas. Siekiant skatinti tokią 
konkurenciją, vartotojams turėtų būti 
sudaromos galimybės reaguoti į 
konkurencingus pasiūlymus ir pakeisti 
vieną teikėją kitu. Kad šitai veiktų 
praktiškai, jie turėtų galėti padaryti tai 
nepatirdami teisinių, techninių ar praktinių 
kliūčių, įskaitant sutarties sąlygas ar 
priemonių visiems vartotojo įkeltiems 
duomenims, duomenims, kuriuos 
vartotojas sukūrė naudodamas skaitmeninį 
turinį arba kurie buvo sukurti vartotojui 
naudojant skaitmeninį turinį, atgauti 
nebuvimą. Tačiau taip pat svarbu apsaugoti 
esamas investicijas ir pasitikėjimą 
sudarytomis sutartimis. Todėl vartotojų ir 
skaitmeninį turinį teikiančių teikėjų 
sudarytose sutartyse neturėtų būti 
leidžiamas ilgesnis nei 24 mėnesių
pirminis įsipareigojimų laikotarpis, 
nepažeidžiant teikėjų galimybės taikyti 
mokestį už sutarties nutraukimą anksčiau 
laiko, jei klientas nepasirašo sutarties 
sutartam sutarties laikotarpiui;
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Or. en

Pakeitimas 351
Notis Marias

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) konkurencija yra svarbus gerai 
veikiančios bendrosios skaitmeninės 
rinkos elementas. Siekiant skatinti tokią
konkurenciją, vartotojams turėtų būti 
sudaromos galimybės reaguoti į 
konkurencingus pasiūlymus ir pakeisti 
vieną teikėją kitu. Kad šitai veiktų 
praktiškai, jie turėtų galėti padaryti tai 
nepatirdami teisinių, techninių ar praktinių 
kliūčių, įskaitant sutarties sąlygas ar 
priemonių visiems vartotojo įkeltiems 
duomenims, duomenims, kuriuos 
vartotojas sukūrė naudodamas skaitmeninį 
turinį arba kurie buvo sukurti vartotojui 
naudojant skaitmeninį turinį, atgauti 
nebuvimą. Tačiau taip pat svarbu apsaugoti 
esamas investicijas ir pasitikėjimą 
sudarytomis sutartimis. Todėl vartotojams 
reikėtų suteikti teisę nutraukti ilgalaikes 
sutartis pagal tam tikras proporcingas 
sąlygas. Tai netrukdo sudaryti vartotojų 
sutarčių ilgesniam sutartyje numatytam 
terminui. Tačiau vartotojas turėtų turėti 
teisę nutraukti bet kokius sutartinius 
santykius, kurie kartu trunka ilgiau nei 12
mėnesių. Siekiant neleisti apeiti šios teisės, 
ji turėtų būti taikoma bet kuriai sutarčiai, 
pagal kurią sutartis tampa privaloma 
vartotojui ilgiau nei 12 mėnesių, nepaisant 
to, ar sutartis yra neterminuota, ar 
pratęsiama automatiškai, ar šalims prieš tai 
susitarus;

(46) Siekiant skatinti konkurenciją, 
vartotojams turėtų būti sudaromos 
galimybės reaguoti į konkurencingus 
pasiūlymus ir pakeisti vieną teikėją kitu. 
Kad šitai veiktų praktiškai, jie turėtų galėti 
padaryti tai nepatirdami teisinių, techninių 
ar praktinių kliūčių, įskaitant sutarties 
sąlygas ar priemonių visiems vartotojo 
įkeltiems duomenims, duomenims, kuriuos 
vartotojas sukūrė naudodamas skaitmeninį 
turinį arba kurie buvo sukurti vartotojui 
naudojant skaitmeninį turinį, atgauti 
nebuvimą. Tačiau taip pat svarbu apsaugoti 
esamas investicijas ir pasitikėjimą 
sudarytomis sutartimis. Todėl vartotojams 
reikėtų suteikti teisę nutraukti ilgalaikes 
sutartis pagal tam tikras proporcingas 
sąlygas. Tai netrukdo sudaryti vartotojų 
sutarčių ilgesniam sutartyje numatytam 
terminui. Tačiau vartotojas turėtų turėti 
teisę nutraukti bet kokius sutartinius 
santykius, kurie kartu trunka ilgiau nei 
dvylika mėnesių. Siekiant neleisti apeiti 
šios teisės, ji turėtų būti taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią sutartis tampa 
privaloma vartotojui ilgiau nei 12 mėnesių, 
nepaisant to, ar sutartis yra neterminuota, 
ar pratęsiama automatiškai, ar šalims prieš 
tai susitarus;

Or. el
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Pakeitimas 352
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) konkurencija yra svarbus gerai 
veikiančios bendrosios skaitmeninės rinkos 
elementas. Siekiant skatinti tokią 
konkurenciją, vartotojams turėtų būti 
sudaromos galimybės reaguoti į 
konkurencingus pasiūlymus ir pakeisti 
vieną teikėją kitu. Kad šitai veiktų 
praktiškai, jie turėtų galėti padaryti tai 
nepatirdami teisinių, techninių ar praktinių 
kliūčių, įskaitant sutarties sąlygas ar 
priemonių visiems vartotojo įkeltiems 
duomenims, duomenims, kuriuos 
vartotojas sukūrė naudodamas skaitmeninį 
turinį arba kurie buvo sukurti vartotojui 
naudojant skaitmeninį turinį, atgauti 
nebuvimą. Tačiau taip pat svarbu apsaugoti 
esamas investicijas ir pasitikėjimą 
sudarytomis sutartimis. Todėl vartotojams 
reikėtų suteikti teisę nutraukti ilgalaikes 
sutartis pagal tam tikras proporcingas 
sąlygas. Tai netrukdo sudaryti vartotojų 
sutarčių ilgesniam sutartyje numatytam 
terminui. Tačiau vartotojas turėtų turėti 
teisę nutraukti bet kokius sutartinius 
santykius, kurie kartu trunka ilgiau nei 12 
mėnesių. Siekiant neleisti apeiti šios teisės, 
ji turėtų būti taikoma bet kuriai sutarčiai, 
pagal kurią sutartis tampa privaloma 
vartotojui ilgiau nei 12 mėnesių, nepaisant 
to, ar sutartis yra neterminuota, ar 
pratęsiama automatiškai, ar šalims prieš tai 
susitarus;

(46) konkurencija yra svarbus gerai
veikiančios bendrosios skaitmeninės rinkos 
elementas. Siekiant skatinti tokią 
konkurenciją, vartotojams turėtų būti 
sudaromos galimybės reaguoti į 
konkurencingus pasiūlymus ir pakeisti 
vieną teikėją kitu. Kad šitai veiktų 
praktiškai, jie turėtų galėti padaryti tai 
nepatirdami teisinių, techninių ar praktinių 
kliūčių, įskaitant sutarties sąlygas ar 
priemonių visiems vartotojo įkeltiems 
duomenims, duomenims, kuriuos 
vartotojas sukūrė naudodamas skaitmeninį 
turinį ar skaitmeninę paslaugą arba kurie 
buvo sukurti vartotojui naudojant 
skaitmeninį turinį ar skaitmeninę 
paslaugą, atgauti nebuvimą. Tačiau taip 
pat svarbu apsaugoti esamas investicijas ir 
pasitikėjimą sudarytomis sutartimis. Todėl 
vartotojams reikėtų suteikti teisę nutraukti 
ilgalaikes sutartis pagal tam tikras 
proporcingas sąlygas. Tai netrukdo 
sudaryti vartotojų sutarčių ilgesniam 
sutartyje numatytam terminui. Tačiau 
vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti bet 
kokius sutartinius santykius, kurie kartu 
trunka ilgiau nei 12 mėnesių. Siekiant 
neleisti apeiti šios teisės, ji turėtų būti 
taikoma bet kuriai sutarčiai, pagal kurią 
sutartis tampa privaloma vartotojui ilgiau 
nei 12 mėnesių, nepaisant to, ar sutartis yra 
neterminuota, ar pratęsiama automatiškai, 
ar šalims prieš tai susitarus;

Or. it

Pakeitimas 353
Julia Reda
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Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) konkurencija yra svarbus gerai 
veikiančios bendrosios skaitmeninės rinkos 
elementas. Siekiant skatinti tokią 
konkurenciją, vartotojams turėtų būti 
sudaromos galimybės reaguoti į 
konkurencingus pasiūlymus ir pakeisti 
vieną teikėją kitu. Kad šitai veiktų 
praktiškai, jie turėtų galėti padaryti tai 
nepatirdami teisinių, techninių ar praktinių 
kliūčių, įskaitant sutarties sąlygas ar 
priemonių visiems vartotojo įkeltiems 
duomenims, duomenims, kuriuos 
vartotojas sukūrė naudodamas skaitmeninį 
turinį arba kurie buvo sukurti vartotojui 
naudojant skaitmeninį turinį, atgauti 
nebuvimą. Tačiau taip pat svarbu apsaugoti 
esamas investicijas ir pasitikėjimą 
sudarytomis sutartimis. Todėl vartotojams 
reikėtų suteikti teisę nutraukti ilgalaikes 
sutartis pagal tam tikras proporcingas 
sąlygas. Tai netrukdo sudaryti vartotojų 
sutarčių ilgesniam sutartyje numatytam 
terminui. Tačiau vartotojas turėtų turėti 
teisę nutraukti bet kokius sutartinius 
santykius, kurie kartu trunka ilgiau nei 12 
mėnesių. Siekiant neleisti apeiti šios teisės, 
ji turėtų būti taikoma bet kuriai sutarčiai, 
pagal kurią sutartis tampa privaloma 
vartotojui ilgiau nei 12 mėnesių, nepaisant 
to, ar sutartis yra neterminuota, ar 
pratęsiama automatiškai, ar šalims prieš tai 
susitarus;

(46) konkurencija yra svarbus gerai 
veikiančios bendrosios skaitmeninės rinkos 
elementas. Siekiant skatinti tokią 
konkurenciją, vartotojams turėtų būti 
sudaromos galimybės reaguoti į 
konkurencingus pasiūlymus ir pakeisti 
vieną teikėją kitu. Kad šitai veiktų 
praktiškai, jie turėtų galėti padaryti tai 
nepatirdami teisinių, techninių ar praktinių 
kliūčių, įskaitant sutarties sąlygas ar 
priemonių visiems vartotojo įkeltiems 
duomenims, duomenims, kuriuos 
vartotojas sukūrė naudodamas skaitmeninį 
turinį arba kurie buvo sukurti vartotojui 
naudojant skaitmeninį turinį, atgauti 
nebuvimą. Tačiau taip pat svarbu apsaugoti 
esamas investicijas ir pasitikėjimą 
sudarytomis sutartimis. Todėl vartotojams 
reikėtų suteikti teisę nutraukti ilgalaikes 
sutartis pagal tam tikras proporcingas 
sąlygas. Tai netrukdo sudaryti vartotojų 
sutarčių ilgesniam sutartyje numatytam 
terminui. Tačiau vartotojas turėtų turėti 
teisę nutraukti bet kokius sutartinius 
santykius, kurie kartu trunka ilgiau nei 6 
mėnesius. Siekiant neleisti apeiti šios 
teisės, ji turėtų būti taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią sutartis tampa 
privaloma vartotojui ilgiau nei 6 mėnesius, 
nepaisant to, ar sutartis yra neterminuota, 
ar pratęsiama automatiškai, ar šalims prieš 
tai susitarus;

Or. en

Pakeitimas 354
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) neretai vartotojui pateikto 
skaitmeninio turinio neatitiktį sutarčiai 
lemia vienas iš sandorių grandinės 
sandorių, pradedant pradiniu kūrėju ir 
baigiant galutiniu teikėju. Nors galutinis 
teikėjas turėtų būti atsakingas vartotojui 
neatitikties sutarčiai atveju santykiuose 
tarp šių dviejų šalių, svarbu užtikrinti, kad 
teikėjas turėtų atitinkamas teises įvairių 
sandorių grandinės dalyvių atžvilgiu, kad 
būdamas atsakingas galėtų atlyginti 
vartotojui. Tačiau sandorių grandinių 
dalyvius, į kuriuos galutinis vartotojas gali 
kreiptis dėl tokių veiksmų ypatumų ir 
sąlygų, reikėtų nustatyti taikytinoje 
nacionalinėje teisėje;

(47) neretai vartotojui pateikto 
skaitmeninio turinio neatitiktį sutarčiai 
lemia vienas iš sandorių grandinės 
finansinių sandorių, pradedant pradiniu 
kūrėju ir baigiant galutiniu teikėju. Nors 
galutinis teikėjas turėtų būti atsakingas 
vartotojui neatitikties sutarčiai atveju 
santykiuose tarp šių dviejų šalių, svarbu 
užtikrinti, kad teikėjas turėtų atitinkamas 
teises įvairių finansinių sandorių grandinės 
dalyvių atžvilgiu, kad būdamas atsakingas 
galėtų atlyginti vartotojui. Šios teisės 
turėtų būti griežtai naudojamos tik 
finansiniams sandoriams ir 
nenaudojamos tokiais atvejais, kai, pvz., 
teikėjas pakartotinai panaudoja trečiosios 
šalies nemokamą programinę įrangą, už 
kurią teikėjas nemokėjo. Tačiau 
finansinių sandorių grandinių dalyvius, į 
kuriuos galutinis vartotojas gali kreiptis dėl 
tokių veiksmų ypatumų ir sąlygų, reikėtų 
nustatyti taikytinoje nacionalinėje teisėje;

Or. en

Pakeitimas 355
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) neretai vartotojui pateikto 
skaitmeninio turinio neatitiktį sutarčiai 
lemia vienas iš sandorių grandinės 
sandorių, pradedant pradiniu kūrėju ir 
baigiant galutiniu teikėju. Nors galutinis 
teikėjas turėtų būti atsakingas vartotojui 
neatitikties sutarčiai atveju santykiuose 
tarp šių dviejų šalių, svarbu užtikrinti, kad 
teikėjas turėtų atitinkamas teises įvairių 
sandorių grandinės dalyvių atžvilgiu, kad 
būdamas atsakingas galėtų atlyginti 
vartotojui. Tačiau sandorių grandinių 

(47) neretai vartotojui pateikto 
skaitmeninio turinio arba skaitmeninės 
paslaugos neatitiktį sutarčiai lemia vienas 
iš sandorių grandinės sandorių, pradedant 
pradiniu kūrėju ir baigiant galutiniu 
teikėju. Nors galutinis teikėjas turėtų būti 
atsakingas vartotojui neatitikties sutarčiai 
atveju santykiuose tarp šių dviejų šalių, 
svarbu užtikrinti, kad teikėjas turėtų 
atitinkamas teises įvairių sandorių 
grandinės dalyvių atžvilgiu, kad būdamas 
atsakingas galėtų atlyginti vartotojui. 
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dalyvius, į kuriuos galutinis vartotojas gali 
kreiptis dėl tokių veiksmų ypatumų ir 
sąlygų, reikėtų nustatyti taikytinoje 
nacionalinėje teisėje;

Tačiau sandorių grandinių dalyvius, į 
kuriuos galutinis vartotojas gali kreiptis dėl 
tokių veiksmų ypatumų ir sąlygų, reikėtų 
nustatyti taikytinoje nacionalinėje teisėje;

Or. en

Pakeitimas 356
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) neretai vartotojui pateikto 
skaitmeninio turinio neatitiktį sutarčiai 
lemia vienas iš sandorių grandinės 
sandorių, pradedant pradiniu kūrėju ir 
baigiant galutiniu teikėju. Nors galutinis
teikėjas turėtų būti atsakingas vartotojui 
neatitikties sutarčiai atveju santykiuose 
tarp šių dviejų šalių, svarbu užtikrinti, kad 
teikėjas turėtų atitinkamas teises įvairių 
sandorių grandinės dalyvių atžvilgiu, kad 
būdamas atsakingas galėtų atlyginti 
vartotojui. Tačiau sandorių grandinių 
dalyvius, į kuriuos galutinis vartotojas gali 
kreiptis dėl tokių veiksmų ypatumų ir 
sąlygų, reikėtų nustatyti taikytinoje 
nacionalinėje teisėje;

(47) neretai vartotojui pateikto 
skaitmeninio turinio neatitiktį sutarčiai 
lemia vienas iš sandorių grandinės 
sandorių, pradedant pradiniu kūrėju ir 
baigiant trečiosios šalies teikėju. Nors
trečiosios šalies teikėjas turėtų būti 
atsakingas vartotojui neatitikties sutarčiai 
atveju santykiuose tarp šių dviejų šalių, 
svarbu užtikrinti, kad teikėjas turėtų 
atitinkamas teises įvairių sandorių 
grandinės dalyvių atžvilgiu, kad būdamas 
atsakingas galėtų atlyginti vartotojui. 
Tačiau sandorių grandinių dalyvius, į 
kuriuos trečiosios šalies teikėjas gali 
kreiptis dėl tokių veiksmų ypatumų ir 
sąlygų, reikėtų nustatyti taikytinoje 
nacionalinėje teisėje;

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme vartojamas terminas „trečiosios šalies teikėjas“, kad skirtųsi sandorių grandinės 
teikėjai, todėl šis terminas turėtų būti vartojamas ir šiame kontekste

Pakeitimas 357
Julia Reda, Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) direktyva nesiekiama sukurti 
teisinio pagrindo nemokamos 
programinės įrangos licencijoms, jei 
programinė įranga yra teikiamo 
skaitmeninio turinio dalis, taip pat 
nesiekiama sukurti įsipareigojimo 
programuotojui, tik dėl to, kad jis leido 
viešai naudotis programine įranga pagal 
nemokamos programinės įrangos 
licenciją;

Or. en

Pakeitimas 358
Notis Marias

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) asmenims arba organizacijoms, 
pagal nacionalinę teisę laikomiems 
turinčiais teisėtą interesą apsaugoti
vartotojų sutartines teises, turėtų būti 
suteikta teisė iškelti bylą teisme ar 
administracinėje institucijoje, 
kompetentingoje priimti sprendimą dėl 
skundų ar iškelti atitinkamą bylą;

(48) asmenims arba organizacijoms, 
pagal nacionalinę teisę laikomiems 
turinčiais teisėtą interesą apsaugoti 
vartotojų sutartines teises, turėtų būti 
suteikta teisė iškelti bylą teisme ar 
administracinėje institucijoje, 
kompetentingoje priimti sprendimą dėl 
skundų ar iškelti atitinkamą bylą, jei šios 
teisės yra pažeidžiamos;

Or. el

Pakeitimas 359
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



PE599.502v02-00 36/163 AM\1117404LT.docx

LT

(50) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 1999/44/EB35 turėtų būti iš dalies 
pakeista siekiant atsižvelgti į šios 
direktyvos taikymo sritį, kiek tai susiję su 
patvariąja laikmena, į kurią įeina 
skaitmeninis turinys, jeigu ji naudojama tik 
kaip skaitmeninio turinio pateikimo 
vartotojui priemonė;

(50) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 1999/44/EB[1] turėtų būti iš 
dalies pakeista siekiant atsižvelgti į šios 
direktyvos taikymo sritį, kiek tai susiję su 
prekėmis, kuriose yra integruotas 
skaitmeninis turinys arba skaitmenine 
paslauga, ir su fizine laikmena, į kurią 
įeina skaitmeninis turinys, jeigu ji 
naudojama tik kaip skaitmeninio turinio 
pateikimo vartotojui priemonė;
[1] OL L 171, 1999 7 7, p. 12.
.

_________________

35 OL L 171, 1999 7 7, p. 12.

Or. en

Pakeitimas 360
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 1999/44/EB35 turėtų būti iš dalies 
pakeista siekiant atsižvelgti į šios 
direktyvos taikymo sritį, kiek tai susiję su 
patvariąja laikmena, į kurią įeina 
skaitmeninis turinys, jeigu ji naudojama 
tik kaip skaitmeninio turinio pateikimo 
vartotojui priemonė;

(50) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 1999/44/EB35 turėtų būti iš dalies 
pakeista siekiant atsižvelgti į šios 
direktyvos taikymo sritį, kiek tai susiję su 
patvariąja laikmena, į kurią įeina 
skaitmeninis turinys;

_________________ _________________

35 OL L 171, 1999 7 7, p. 12. 35 OL L 171, 1999 7 7, p. 12.

Or. fr

Pakeitimas 361
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 1999/44/EB35 turėtų būti iš dalies 
pakeista siekiant atsižvelgti į šios 
direktyvos taikymo sritį, kiek tai susiję su 
patvariąja laikmena, į kurią įeina 
skaitmeninis turinys, jeigu ji naudojama tik 
kaip skaitmeninio turinio pateikimo 
vartotojui priemonė;

(50) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 1999/44/EB35 turėtų būti iš dalies 
pakeista siekiant atsižvelgti į šios 
direktyvos taikymo sritį, kiek tai susiję su 
fizine laikmena, į kurią įeina skaitmeninis 
turinys, jeigu ji naudojama tik kaip 
skaitmeninio turinio pateikimo vartotojui 
priemonė;

_________________ _________________

35 OL L 171, 1999 7 7, p. 12. 35 OL L 171, 1999 7 7, p. 12.

Or. en

Pakeitimas 362
Notis Marias

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) atsižvelgiant į tai, kad valstybės 
narės negali tinkamai pasiekti šios 
direktyvos tikslų, būtent prisidėti prie 
vidaus rinkos veikimo nuosekliai 
naikindamos su sutarčių teise susijusias 
skaitmeninio turinio teikimo kliūtis, ir 
kartu neleisdamos teisinio susiskaidymo, ir 
šiuos tikslus, siekiant užtikrinti bendrą 
nacionalinės teisės aktų darną suderinus
sutarčių teisės taisykles, dėl ko taip pat 
būtų paprasčiau imtis koordinuotų 
vykdymo užtikrinimo veiksmų, galima 
geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu, 
Sąjunga gali imtis priemonių pagal 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatytą subsidiarumo principą. Pagal 
minėtame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva 
neviršijama tai, kas yra būtina minėtiems 
tikslams pasiekti;

(54) atsižvelgiant į tai, kad valstybės 
narės negali tinkamai pasiekti šios 
direktyvos tikslų, būtent prisidėti prie 
sklandaus vidaus rinkos veikimo ir 
Europos ekonomikos atsinaujinimo
nuosekliai naikindamos su sutarčių teise 
susijusias skaitmeninio turinio teikimo 
kliūtis, ir kartu neleisdamos teisinio 
susiskaidymo, ir šiuos tikslus, siekiant 
užtikrinti bendrą nacionalinės teisės aktų 
darną suderinus sutarčių teisės taisykles, 
dėl ko taip pat būtų paprasčiau imtis 
koordinuotų vykdymo užtikrinimo 
veiksmų, galima geriau pasiekti Sąjungos 
lygmeniu, Sąjunga gali imtis priemonių 
pagal Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatytą subsidiarumo 
principą. Pagal minėtame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šia 
direktyva neviršijama tai, kas yra būtina 
minėtiems tikslams pasiekti;
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Or. el

Pakeitimas 363
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) atsižvelgiant į tai, kad valstybės 
narės negali tinkamai pasiekti šios 
direktyvos tikslų, būtent prisidėti prie 
vidaus rinkos veikimo nuosekliai 
naikindamos su sutarčių teise susijusias 
skaitmeninio turinio teikimo kliūtis, ir 
kartu neleisdamos teisinio susiskaidymo, ir 
šiuos tikslus, siekiant užtikrinti bendrą 
nacionalinės teisės aktų darną suderinus 
sutarčių teisės taisykles, dėl ko taip pat 
būtų paprasčiau imtis koordinuotų 
vykdymo užtikrinimo veiksmų, galima 
geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu, 
Sąjunga gali imtis priemonių pagal 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatytą subsidiarumo principą. Pagal 
minėtame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva 
neviršijama tai, kas yra būtina minėtiems 
tikslams pasiekti;

(54) atsižvelgiant į tai, kad valstybės 
narės negali tinkamai pasiekti šios 
direktyvos tikslų, būtent prisidėti prie 
vidaus rinkos veikimo nuosekliai 
naikindamos su sutarčių teise susijusias 
skaitmeninio turinio arba skaitmeninės 
paslaugos teikimo kliūtis, ir kartu 
neleisdamos teisinio susiskaidymo, ir šiuos 
tikslus, siekiant užtikrinti bendrą 
nacionalinės teisės aktų darną suderinus 
sutarčių teisės taisykles, dėl ko taip pat 
būtų paprasčiau imtis koordinuotų 
vykdymo užtikrinimo veiksmų, galima 
geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu,
Sąjunga gali imtis priemonių pagal 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatytą subsidiarumo principą. Pagal 
minėtame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva 
neviršijama tai, kas yra būtina minėtiems 
tikslams pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 364
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54a) atsižvelgiant į šioje direktyvoje 
svarstomų klausimų ir teisių svarbą 



AM\1117404LT.docx 39/163 PE599.502v02-00

LT

vidaus rinkai ir Sąjungos vartotojams ir 
piliečiams, ši direktyva turi būti 
kruopščiai patikrinta ir peržiūrėta, kad 
būtų prasmingai ir išsamiai aptarta ir kad 
šiame procese Sąjungos lygmeniu 
dalyvautų valstybės narės ir vartotojų, 
teisės ir verslo organizacijos;

Or. en

Pakeitimas 365
Eva Maydell, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomi tam tikri 
reikalavimai, susiję su skaitmeninio turinio 
teikimo vartotojams sutartimis, visų pirma 
taisyklėmis dėl skaitmeninio turinio
atitikties sutarčiai, teisių gynimo 
priemonėmis nesant atitikties sutarčiai ir 
šių teisių gynimo priemonių panaudojimo 
būdų, taip pat minėtų sutarčių keitimu ir 
nutraukimu.

Šios direktyvos tikslas – pasiekti aukštą 
vartotojų apsaugos lygį ir taip prisidėti 
prie tinkamo vidaus rinkos veikimo 
nustatant tam tikrus reikalavimus, 
susijusius su skaitmeninio turinio arba 
skaitmeninės paslaugos teikimo 
vartotojams sutartimis, visų pirma 
taisyklėmis dėl atitikties sutarčiai, teisių 
gynimo priemonėmis nesant atitikties 
sutarčiai ir šių teisių gynimo priemonių 
panaudojimo būdų, taip pat skaitmeninio 
turinio arba skaitmeninės paslaugos
keitimu.

Or. en

Pakeitimas 366
Marlene Mizzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomi tam tikri 
reikalavimai, susiję su skaitmeninio turinio 
teikimo vartotojams sutartimis, visų pirma 

Šios direktyvos tikslas – užtikrinant 
aukštą vartotojų apsaugos lygį prisidėti 
prie tinkamo vidaus rinkos veikimo 
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taisyklėmis dėl skaitmeninio turinio 
atitikties sutarčiai, teisių gynimo 
priemonėmis nesant atitikties sutarčiai ir 
šių teisių gynimo priemonių panaudojimo 
būdų, taip pat minėtų sutarčių keitimu ir 
nutraukimu.

nustatant tam bendras taisykles, susijusias
su skaitmeninio turinio arba skaitmeninės 
paslaugos teikimo vartotojams sutartimis, 
visų pirma taisyklėmis dėl skaitmeninio 
turinio arba skaitmeninės paslaugos 
atitikties sutarčiai, teisių gynimo 
priemonėmis skaitmeninio turinio arba 
skaitmeninės paslaugos neteikimo atveju 
nesant atitikties sutarčiai ir šių teisių 
gynimo priemonių panaudojimo būdų, taip 
pat skaitmeninio turinio arba 
skaitmeninės paslaugos keitimu ir 
ilgalaikių sutarčių nutraukimu.

Or. en

Pakeitimas 367
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomi tam tikri 
reikalavimai, susiję su skaitmeninio turinio 
teikimo vartotojams sutartimis, visų pirma 
taisyklėmis dėl skaitmeninio turinio 
atitikties sutarčiai, teisių gynimo 
priemonėmis nesant atitikties sutarčiai ir 
šių teisių gynimo priemonių panaudojimo 
būdų, taip pat minėtų sutarčių keitimu ir 
nutraukimu.

Šios direktyvos tikslas – prisidėti prie 
tinkamo vidaus rinkos veikimo ir pasiekti 
aukštą vartotojų apsaugos lygį, nustatant 
bendrus reikalavimus, susijusius su tam 
tikromis teikėjų ir vartotojų skaitmeninio 
turinio ir (arba) skaitmeninių paslaugų
teikimo sutarčių taisyklėmis, taisyklėmis 
dėl skaitmeninio turinio atitikties sutarčiai, 
teisių gynimo priemonėmis nesant atitikties 
sutarčiai arba neteikiant skaitmeninio 
turinio arba skaitmeninių paslaugų ir šių 
teisių gynimo priemonių panaudojimo 
būdų, taip pat minėtų sutarčių keitimu ir 
nutraukimu.

Or. en

Pakeitimas 368
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
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1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomi tam tikri 
reikalavimai, susiję su skaitmeninio turinio 
teikimo vartotojams sutartimis, visų pirma 
taisyklėmis dėl skaitmeninio turinio 
atitikties sutarčiai, teisių gynimo 
priemonėmis nesant atitikties sutarčiai ir 
šių teisių gynimo priemonių panaudojimo 
būdų, taip pat minėtų sutarčių keitimu ir 
nutraukimu.

Siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos 
veikimą ir aukštą vartotojų apsaugos lygį, 
šioje direktyvoje nustatomi tam tikri 
reikalavimai, susiję su skaitmeninio turinio 
ir skaitmeninių paslaugų teikimo 
vartotojams sutartimis, visų pirma 
taisyklėmis dėl skaitmeninio turinio ir 
skaitmeninių paslaugų atitikties sutarčiai, 
teisių gynimo priemonėmis nesant atitikties 
sutarčiai ir šių teisių gynimo priemonių 
panaudojimo būdų, taip pat minėtų sutarčių 
keitimu ir nutraukimu.

Or. ro

Pakeitimas 369
Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomi tam tikri 
reikalavimai, susiję su skaitmeninio turinio 
teikimo vartotojams sutartimis, visų pirma 
taisyklėmis dėl skaitmeninio turinio 
atitikties sutarčiai, teisių gynimo 
priemonėmis nesant atitikties sutarčiai ir 
šių teisių gynimo priemonių panaudojimo 
būdų, taip pat minėtų sutarčių keitimu ir 
nutraukimu.

Šios direktyvos tikslas – suderinti 
valstybių narių teisės aktus, reglamentus 
ir administracines nuostatas dėl tam tikrų 
aspektų, susijusių su skaitmeninio turinio
arba skaitmeninių paslaugų teikimo 
vartotojams sutartimis, visų pirma 
taisyklėmis dėl skaitmeninio turinio 
atitikties sutarčiai, teisių gynimo 
priemonėmis nesant atitikties sutarčiai ir 
šių teisių gynimo priemonių panaudojimo 
būdų, taip pat minėtų sutarčių keitimu ir 
nutraukimu.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Vartojimo prekių pardavimo direktyvos 1 straipsniu ir Vartotojų teisių direktyva.
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Pakeitimas 370
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomi tam tikri 
reikalavimai, susiję su skaitmeninio 
turinio teikimo vartotojams sutartimis, visų 
pirma taisyklėmis dėl skaitmeninio turinio 
atitikties sutarčiai, teisių gynimo 
priemonėmis nesant atitikties sutarčiai ir 
šių teisių gynimo priemonių panaudojimo 
būdų, taip pat minėtų sutarčių keitimu ir 
nutraukimu.

Šioje direktyvoje nustatoma suderinta 
teisinė sistema, taikoma skaitmeninio 
turinio teikimo vartotojams sutartims, visų 
pirma taisyklėms dėl skaitmeninio turinio 
atitikties sutarčiai, teisių gynimo 
priemonėms nesant atitikties sutarčiai ir šių 
teisių gynimo priemonių panaudojimo
būdams, taip pat minėtų sutarčių keitimui
ir nutraukimui.

Or. fr

Pakeitimas 371
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomi tam tikri 
reikalavimai, susiję su skaitmeninio turinio 
teikimo vartotojams sutartimis, visų pirma 
taisyklėmis dėl skaitmeninio turinio 
atitikties sutarčiai, teisių gynimo 
priemonėmis nesant atitikties sutarčiai ir 
šių teisių gynimo priemonių panaudojimo 
būdų, taip pat minėtų sutarčių keitimu ir 
nutraukimu.

Šioje direktyvoje nustatomi tam tikri 
reikalavimai, susiję su skaitmeninio turinio 
ar skaitmeninės paslaugos teikimo 
vartotojams sutartimis, visų pirma 
taisyklėmis dėl skaitmeninio turinio ar 
skaitmeninės paslaugos atitikties sutarčiai, 
teisių gynimo priemonėmis nesant atitikties 
sutarčiai ir šių teisių gynimo priemonių 
panaudojimo būdų, taip pat minėtų sutarčių 
keitimu ir nutraukimu.

Or. it

Pakeitimas 372
Virginie Rozière
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. skaitmeninis turinys – tai 1. skaitmeninis turinys – tai 
skaitmeniniu formatu sukurti ir pateikti 
duomenys;

Or. fr

Pakeitimas 373
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skaitmenine forma sukurti ir 
pateikti duomenys, pavyzdžiui, vaizdo, 
garso rinkmenos, taikomosios programos, 
skaitmeniniai žaidimai ir bet kuri kita 
programinė įranga,

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 374
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skaitmenine forma sukurti ir 
pateikti duomenys, pavyzdžiui, vaizdo, 
garso rinkmenos, taikomosios programos, 
skaitmeniniai žaidimai ir bet kuri kita 
programinė įranga,

a) skaitmenine forma sukurti ir 
pateikti duomenys,

Or. fr
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Pakeitimas 375
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skaitmenine forma sukurti ir 
pateikti duomenys, pavyzdžiui, vaizdo, 
garso rinkmenos, taikomosios programos, 
skaitmeniniai žaidimai ir bet kuri kita 
programinė įranga,

a) skaitmenine forma sukurti ir 
pateikti duomenys,

Or. en

Pakeitimas 376
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skaitmenine forma sukurti ir 
pateikti duomenys, pavyzdžiui, vaizdo, 
garso rinkmenos, taikomosios programos, 
skaitmeniniai žaidimai ir bet kuri kita 
programinė įranga,

a) skaitmenine forma sukurti ir 
pateikti duomenys, pavyzdžiui, vaizdo 
įrašai, garso įrašai, taikomosios 
programos, skaitmeniniai žaidimai ir bet 
kuri kita programinė įranga,

Or. fr

Pakeitimas 377
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skaitmenine forma sukurti ir 
pateikti duomenys, pavyzdžiui, vaizdo, 
garso rinkmenos, taikomosios programos, 
skaitmeniniai žaidimai ir bet kuri kita 
programinė įranga,

a) skaitmenine forma sukurti ir 
pateikti duomenys, pavyzdžiui, vaizdo, 
garso rinkmenos, taikomosios programos ir
skaitmeniniai žaidimai,
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Or. ro

Pakeitimas 378
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslauga, leidžianti kurti, tvarkyti 
arba saugoti duomenis skaitmenine 
forma, jeigu šiuos duomenis pateikia 
vartotojas, ir

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 379
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslauga, leidžianti kurti, tvarkyti 
arba saugoti duomenis skaitmenine 
forma, jeigu šiuos duomenis pateikia 
vartotojas, ir

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 380
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslauga, leidžianti kurti, tvarkyti 
arba saugoti duomenis skaitmenine 
forma, jeigu šiuos duomenis pateikia 

Išbraukta.
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vartotojas, ir

Or. it

Pakeitimas 381
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslauga, leidžianti kurti, tvarkyti 
arba saugoti duomenis skaitmenine 
forma, jeigu šiuos duomenis pateikia 
vartotojas, ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 382
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paslauga, leidžianti kurti, tvarkyti 
arba saugoti duomenis skaitmenine forma, 
jeigu šiuos duomenis pateikia vartotojas, ir

b) skaitmeninė paslauga, leidžianti 
kurti, tvarkyti arba saugoti duomenis 
skaitmenine forma, jeigu šiuos duomenis 
pateikia vartotojas, ir

Or. en

Pakeitimas 383
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paslauga, leidžianti dalytis Išbraukta.
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duomenimis, kuriuos pateikia kiti 
paslaugos naudotojai, ir kitaip su jais 
sąveikauti skaitmenine forma;

Or. fr

Pakeitimas 384
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paslauga, leidžianti dalytis 
duomenimis, kuriuos pateikia kiti 
paslaugos naudotojai, ir kitaip su jais 
sąveikauti skaitmenine forma;

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 385
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paslauga, leidžianti dalytis 
duomenimis, kuriuos pateikia kiti 
paslaugos naudotojai, ir kitaip su jais 
sąveikauti skaitmenine forma;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 386
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paslauga, leidžianti dalytis 
duomenimis, kuriuos pateikia kiti 
paslaugos naudotojai, ir kitaip su jais 
sąveikauti skaitmenine forma;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 387
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paslauga, leidžianti dalytis
duomenimis, kuriuos pateikia kiti 
paslaugos naudotojai, ir kitaip su jais 
sąveikauti skaitmenine forma;

c) skaitmeninė paslauga, leidžianti 
dalytis duomenimis, kuriuos pateikia kiti 
paslaugos naudotojai, ir kitaip su jais 
sąveikauti skaitmenine forma;

Or. en

Pakeitimas 388
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. skaitmeninė paslauga – tai

a) paslauga, leidžianti kurti, tvarkyti arba 
saugoti duomenis skaitmenine forma, 
jeigu šiuos duomenis pateikia vartotojas, 
kaip antai debesijos ar failų saugojimo 
paslaugos, ir

b) paslauga, leidžianti dalytis 
duomenimis, kuriuos pateikia kiti 
paslaugos naudotojai, ir kitaip su jais 
sąveikauti skaitmenine forma, pvz., 
socialiniai tinklai, tikralaikių pokalbių 
paslaugos, dalijimosi vaizdo arba garso 
medžiaga svetainės ar platformos, kurios 
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nepatenka į elektroninių ryšių paslaugų 
taikymo sritį;

Or. it

Pakeitimas 389
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. „skaitmeninis turinys – tai

a) paslauga, leidžianti kurti, tvarkyti arba 
saugoti duomenis skaitmenine forma, 
jeigu šiuos duomenis sukuria vartotojas, 
ir

b) paslauga, leidžianti dalytis 
duomenimis, kuriuos sukuria vartotojas 
arba kiti paslaugos naudotojai, ir kitaip su 
jais sąveikauti skaitmenine forma;

Or. ro

Pakeitimas 390
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. skaitmeninė paslauga – tai

a) paslauga, leidžianti kurti, tvarkyti 
arba saugoti duomenis skaitmenine 
forma, jeigu šiuos duomenis pateikia 
vartotojas, ir

b) paslauga, leidžianti dalytis 
duomenimis, kuriuos pateikia kiti 
paslaugos naudotojai, ir kitaip su jais 
sąveikauti skaitmenine forma;
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Or. en

Pakeitimas 391
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. skaitmeninės paslaugos – tai bet 
kokia savarankiškai dirbant vykdoma 
ekonominė veikla, leidžianti kurti, 
tvarkyti, saugoti duomenis arba jais 
dalytis skaitmenine forma;

Or. fr

Pakeitimas 392
Daniel Dalton, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. integruotas skaitmeninis turinys –
visų formų prekėje iš anksto įdiegtas 
skaitmeninis turinys.

Or. en

Pagrindimas

Papildžius šią direktyvą kitais pakeitimais, kurie turėtų galioti visam skaitmeniniam turiniui, 
įskaitant integruotą skaitmeninį turinį, siekiant apsaugoti vartotojus ir užtikrinti aiškumą čia 
pateikiama integruoto skaitmeninio turinio apibrėžtis.

Pakeitimas 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. integruotas skaitmeninis turinys –
iš anksto įdiegtas skaitmeninis turinys, 
kuris naudojamas kaip neatskiriama 
prekės dalis ir kurio vartotojas negali 
lengvai pašalinti;

Or. en

Pakeitimas 394
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. integruotas skaitmeninis turinys ar 
paslaugos – tai bet koks iš anksto įdiegtas 
turinys ar paslaugos, kurie yra svarbi 
fizinio turto dalis ir negali būti lengvai 
vartotojo pašalinti ir kurie yra svarbūs 
fizinio turto ir sutarties atitikčiai nustatyti.

Or. fr

Pakeitimas 395
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. integravimas – skirtingų 
skaitmeninės aplinkos komponentų 
sujungimas į vieną suderintą visumą, 
atitinkančią numatytą paskirtį;

2. integravimas – visiškas 
skaitmeninio turinio ar skaitmeninės 
paslaugos sąveikumas su skirtingais 
skaitmeninės aplinkos komponentais, kad 
jie veiktų kaip viena suderinta visuma, 
atitinkanti numatytą paskirtį;

Or. it
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Pakeitimas 396
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. integravimas – skirtingų
skaitmeninės aplinkos komponentų
sujungimas į vieną suderintą visumą, 
atitinkančią numatytą paskirtį;

2. integravimas – skaitmeninio 
turinio sujungimas su skirtingais
skaitmeninės aplinkos komponentais, kad 
skaitmeninis turinys galėtų būti 
naudojamas pagal sutartį;

Or. en

Pakeitimas 397
Eva Maydell, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. integruota programinė įranga – iš 
anksto įdiegtas skaitmeninis turinys, kuris 
naudojamas kaip neatskiriama prekės 
dalis ir kurio vartotojas negali lengvai 
pašalinti;

Or. en

Pakeitimas 398
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. integruotas skaitmeninis turinys –
skaitmeninis turinys pagal šios direktyvos 
apibrėžtį, kurį įdiegė pardavėjas, 
gamintojas ar kitas sandorių grandinės 
asmuo arba kuris buvo įdiegtas jo 
sutikimu ir i) kuris naudojamas kaip 
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neatskiriama prekės dalis ir kurio 
vidutinis šios prekės vartotojas negali 
lengvai pašalinti arba ii) kuris reikalingas 
tam, kad prekė atitiktų sutartį;

Or. en

Pakeitimas 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. integruotas skaitmeninis turinys –
iš anksto įdiegtas skaitmeninis turinys, 
kuris naudojamas kaip neatskiriama 
prekės dalis ir kuris reikalingas tam, kad 
prekė atitiktų sutartį;

Or. en

Pakeitimas 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. teikėjas – bet kuris fizinis asmuo 
arba privačiai ar valstybės valdomas 
juridinis asmuo, kuris pats ar 
pasitelkdamas bet kurį kitą asmenį, 
veikiantį jo vardu ar jo naudai, siekia su jo 
prekyba, verslu, amatu arba profesija 
susijusių tikslų;

3. teikėjas – bet kuris fizinis asmuo 
arba privačiai ar valstybės valdomas 
juridinis asmuo, kuris pats ar 
pasitelkdamas bet kurį kitą asmenį, 
veikiantį jo vardu ar jo naudai, siekia su jo 
prekyba, verslu, amatu arba profesija 
susijusių tikslų; šios direktyvos tikslais 
prekiautojas neteikia skaitmeninio turinio 
vartotojui vien tik todėl, kad prekiautojas 
teikia paslaugą, per kurią skaitmeninis 
turinys pasiekia vartotoją;

Or. en
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Pagrindimas

Pavyzdžiui, naudotojo sugeneruoto turinio internetinė vaizdo įrašų platformos paslauga nėra 
skaitmeninio turinio teikėja ar tiekėja.

Pakeitimas 401
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. teikėjas – bet kuris fizinis asmuo 
arba privačiai ar valstybės valdomas 
juridinis asmuo, kuris pats ar 
pasitelkdamas bet kurį kitą asmenį, 
veikiantį jo vardu ar jo naudai, siekia su jo 
prekyba, verslu, amatu arba profesija 
susijusių tikslų;

3. teikėjas – bet kuris fizinis asmuo 
arba privačiai ar valstybės valdomas 
juridinis asmuo, kuris pats ar 
pasitelkdamas bet kurį kitą asmenį, 
veikiantį jo vardu ar jo naudai, pagal 
sutartis, kurioms taikoma ši direktyva,
siekia su jo prekyba, verslu, amatu arba 
profesija susijusių tikslų;

Or. en

Pakeitimas 402
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. teikėjas – bet kuris fizinis asmuo 
arba privačiai ar valstybės valdomas 
juridinis asmuo, kuris pats ar 
pasitelkdamas bet kurį kitą asmenį, 
veikiantį jo vardu ar jo naudai, siekia su 
jo prekyba, verslu, amatu arba profesija 
susijusių tikslų;

3. teikėjas – bet kuris fizinis asmuo 
arba privačiai ar valstybės valdomas 
juridinis asmuo, kuris vykdydamas teikimą 
suteikia prieigą prie skaitmeninio turinio 
arba suteikia galimybę naudotis 
skaitmeniniu turiniu;

Or. en

Pakeitimas 403
Dennis de Jong
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. teikėjas – bet kuris fizinis asmuo 
arba privačiai ar valstybės valdomas 
juridinis asmuo, kuris pats ar 
pasitelkdamas bet kurį kitą asmenį, 
veikiantį jo vardu ar jo naudai, siekia su jo 
prekyba, verslu, amatu arba profesija 
susijusių tikslų;

3. teikėjas arba pardavėjas – bet kuris 
fizinis asmuo arba privačiai ar valstybės 
valdomas juridinis asmuo, kuris pats ar 
pasitelkdamas bet kurį kitą asmenį, 
veikiantį jo vardu ar jo naudai, siekia su jo 
prekyba, verslu, amatu arba profesija 
susijusių tikslų;

Or. en

Pakeitimas 404
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. vartotojas – fizinis asmuo, kuris 
veikdamas pagal sutartis, kurioms taikoma 
ši direktyva, siekia su jo prekyba, verslu, 
amatu arba profesija nesusijusių tikslų;

4. vartotojas – fizinis asmuo, kuris 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, veikia siekdamas su jo prekyba, 
verslu, amatu arba profesija nesusijusių 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 405
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. vartotojas – fizinis asmuo, kuris 
veikdamas pagal sutartis, kurioms taikoma 
ši direktyva, siekia su jo prekyba, verslu, 
amatu arba profesija nesusijusių tikslų;

4. vartotojas – fizinis asmuo, kuris 
veikdamas pagal sutartis, kurioms taikoma 
ši direktyva, siekia visų pirma su jo 
prekyba, verslu, amatu arba profesija 
nesusijusių tikslų;
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Or. en

Pakeitimas 406
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. žalos atlyginimas – pinigų suma, 
kurią vartotojai gali turėti teisę gauti kaip 
kompensaciją už jų skaitmeninei aplinkai 
padarytą ekonominę žalą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 407
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. žalos atlyginimas – pinigų suma, 
kurią vartotojai gali turėti teisę gauti kaip 
kompensaciją už jų skaitmeninei aplinkai 
padarytą ekonominę žalą;

5. žalos atlyginimas – pinigų suma, 
kurią vartotojai gali turėti teisę gauti kaip 
kompensaciją už jų skaitmeninei aplinkai 
padarytą ekonominę arba turtinę žalą;

Or. en

Pakeitimas 408
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. žalos atlyginimas – pinigų suma, 
kurią vartotojai gali turėti teisę gauti kaip 
kompensaciją už jų skaitmeninei aplinkai 

5. žalos atlyginimas – pinigų suma, 
kurią vartotojai gali turėti teisę gauti kaip 
kompensaciją už žalą;
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padarytą ekonominę žalą;

Or. en

Pakeitimas 409
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. žalos atlyginimas – pinigų suma, 
kurią vartotojai gali turėti teisę gauti kaip 
kompensaciją už jų skaitmeninei aplinkai 
padarytą ekonominę žalą;

5. žalos atlyginimas – pinigų suma, 
kurią vartotojai gali turėti teisę gauti kaip 
kompensaciją už jų skaitmeninei aplinkai 
padarytą žalą;

Or. fr

Pakeitimas 410
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. žalos atlyginimas – pinigų suma, 
kurią vartotojai gali turėti teisę gauti kaip 
kompensaciją už jų skaitmeninei aplinkai 
padarytą ekonominę žalą;

5. žalos atlyginimas – pinigų suma, 
kurią vartotojai gali turėti teisę gauti kaip 
kompensaciją už padarytą turtinę ir 
neturtinę žalą;

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su naujos Kelionių paketų direktyvos 14 straipsniu.

Pakeitimas 411
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. kaina – pinigai, mokėtini mainais 
už pateiktą skaitmeninį turinį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 412
Marlene Mizzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. kaina – pinigai, mokėtini mainais 
už pateiktą skaitmeninį turinį;

6. kaina – pinigai ar bet koks kitas 
vertės pakaitalas, įskaitant virtualią 
valiutą ar kitokį atlygį nei pinigai, pvz., 
duomenis, mokėtini mainais už 
skaitmeninio turinio arba skaitmeninės 
paslaugos teikimą;

Or. en

Pakeitimas 413
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. kaina – pinigai, mokėtini mainais 
už pateiktą skaitmeninį turinį;

6. kaina – pinigai ar bet koks kitas 
vertės pakaitalas, mokėtini mainais už 
pateiktą skaitmeninį turinį;

Or. en

Pakeitimas 414
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. kaina – kaina – pinigai, mokėtini 
mainais už pateiktą skaitmeninį turinį;

6. kaina – kaina – pinigai, mokėtini 
mainais už pateiktą skaitmeninį turinį ar 
skaitmeninę paslaugą;

Or. it

Pakeitimas 415
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. asmens duomenys – asmens 
duomenys, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 
2016/679 4 straipsnio 1 dalyje (Duomenų 
apsaugos reglamentas)[1]

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1–
88).

Or. en

Pakeitimas 416
Marlene Mizzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. asmens ar kiti duomenys –
duomenys, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) 2016/679 4 straipsnio 1 dalyje;
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Or. en

Pakeitimas 417
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. asmens duomenys – asmens 
duomenys, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) 2016/679 4 straipsnio 1 punkte;

Or. en

Pakeitimas 418
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. asmens duomenys – asmens 
duomenys, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) 2016/679 4 straipsnio 1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 419
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. duomenys kaip kitas atlygis –
asmens duomenys arba kiti duomenys, 
vartotojo pateikti teikėjui pasirašant ar 
vykdant sutartį, įskaitant duomenis, 
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gautus vartotojui naudojantis 
skaitmeniniu turiniu ar teikiama 
skaitmenine paslauga, ir kuriuos teikėjas 
arba trečioji šalis naudoja vartotojo 
sutikimo ar kitu pagrindu;

Or. en

Pagrindimas

Duomenys kaip kitas atlygis neturėtų apimti anoniminių naudotojų duomenų kaupimo siekiant 
pagerinti skaitmeninį turinį ar paslaugą, bet turėtų apimti tik duomenų naudojimą kaip būtiną 
pajamų modelio dalį pačiam teikėjui arba trečiajai šaliai.

Pakeitimas 420
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. sutartis – susitarimas, kuriuo 
siekiama sukurti prievolinius santykius ar 
kitas teisines pasekmes;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 421
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. skaitmeninė aplinka – techninė 
įranga, skaitmeninis turinys ir bet koks 
tinklo ryšys, kuriuos kontroliuoja 
naudotojas;

8. skaitmeninė aplinka – techninė 
įranga, skaitmeninis turinys, skaitmeninės 
paslaugos ir bet koks tinklo ryšys, kuriuos 
kontroliuoja naudotojas;

Or. it
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Pakeitimas 422
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. skaitmeninė aplinka – techninė 
įranga, skaitmeninis turinys ir bet koks 
tinklo ryšys, kuriuos kontroliuoja 
naudotojas;

8. skaitmeninė aplinka – techninė 
įranga, programinė įranga ir bet koks 
tinklo ryšys, kuriuos naudoja vartotojas;

Or. en

Pakeitimas 423
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. skaitmeninė aplinka – techninė 
įranga, skaitmeninis turinys ir bet koks 
tinklo ryšys, kuriuos kontroliuoja 
naudotojas;

8. skaitmeninė aplinka – techninė 
įranga, programinė įranga, skaitmeninis 
turinys ir bet koks tinklo ryšys, kuriuos 
kontroliuoja naudotojas;

Or. en

Pakeitimas 424
Daniel Dalton, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. skaitmeninė aplinka – techninė 
įranga, skaitmeninis turinys ir bet koks 
tinklo ryšys, kuriuos kontroliuoja 
naudotojas;

8. skaitmeninė aplinka – techninė 
įranga, programinė įranga, skaitmeninis 
turinys ir bet koks tinklo ryšys, kuriuos 
kontroliuoja naudotojas;

Or. en
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Pakeitimas 425
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. skaitmeninė aplinka – techninė 
įranga, skaitmeninis turinys ir bet koks 
tinklo ryšys, kuriuos kontroliuoja 
naudotojas;

8. skaitmeninė aplinka – techninė 
įranga ir skaitmeninis turinys, kuriuos 
kontroliuoja naudotojas;

Or. en

Pagrindimas

Teikėjas negali nuspręsti dėl tinklo ryšio, kurį naudotojas turėtų įrengiant jo produktą, visų 
pirma atsižvelgiant į didėjantį sujungtų įrenginių kiekį.

Pakeitimas 426
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. sąveikumas – skaitmeninio turinio 
galėjimas atlikti visas savo funkcijas 
sąveikaujant su konkrečia skaitmenine 
aplinka;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 427
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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9. sąveikumas – skaitmeninio turinio 
galėjimas atlikti visas savo funkcijas 
sąveikaujant su konkrečia skaitmenine 
aplinka;

9. sąveikumas – skaitmeninio turinio 
ir jo funkcijų suderinamumas su 
standartine techninės įrangos ir 
programinės įrangos aplinka, neskaitant 
tos įrangos, su kuria jis yra parduotas, 
įskaitant tai, kad vartotojai gali pasiekti 
skaitmeninį turinį nenaudodami 
taikomųjų programų ar kitų technologijų, 
turiniui, kurį jie nori pasiekti, 
konvertuoti;

Or. en

Pakeitimas 428
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. sąveikumas – skaitmeninio turinio 
galėjimas atlikti visas savo funkcijas 
sąveikaujant su konkrečia skaitmenine 
aplinka;

9. sąveikumas – teisėtai įgyto 
skaitmeninio turinio galėjimas veikti su 
kitu turiniu ar sistemomis, esamomis ar 
būsimomis, be jokių apribojimų prieigos 
ar rengimo klausimais;

Or. fr

Pakeitimas 429
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. sąveikumas – skaitmeninio turinio 
galėjimas atlikti visas savo funkcijas 
sąveikaujant su konkrečia skaitmenine
aplinka;

9. sąveikumas – skaitmeninio turinio 
ir jo funkcijų suderinamumas su technine 
ir kitos nei pateikiamo turinio 
programinės įrangos aplinka;

Or. fr
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Pakeitimas 430
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. sąveikumas – skaitmeninio turinio 
galėjimas atlikti visas savo funkcijas 
sąveikaujant su konkrečia skaitmenine 
aplinka;

9. sąveikumas – skaitmeninio turinio 
ir skaitmeninės paslaugos galėjimas atlikti 
visas savo funkcijas sąveikaujant su 
konkrečia skaitmenine aplinka;

Or. it

Pakeitimas 431
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. sąveikumas – skaitmeninio turinio 
galėjimas atlikti visas savo funkcijas 
sąveikaujant su konkrečia skaitmenine
aplinka;

9. sąveikumas – skaitmeninio turinio 
galėjimas atlikti visas savo funkcijas 
sąveikaujant su standartine techninės ir 
programinės įrangos aplinka;

Or. en

Pakeitimas 432
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. sąveikumas – skaitmeninio turinio 
galėjimas atlikti visas savo funkcijas 
sąveikaujant su konkrečia skaitmenine 
aplinka;

9. suderinamumas – skaitmeninio 
turinio galėjimas atlikti visas savo 
funkcijas sąveikaujant su konkrečia 
skaitmenine aplinka;

Or. fr
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Pakeitimas 433
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. suderinamumas – skaitmeninio 
turinio galėjimas atlikti visas savo 
funkcijas sąveikaujant su konkrečia 
skaitmenine aplinka;

Or. fr

Pakeitimas 434
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. skaitmeninės knygos laikmenos 
sąveikumas – skaitmeninės knygos 
laikmenos ir jos funkcijų suderinamumas 
su technine ir kita, negu ji įrašyta, 
programinės įrangos aplinka; neturi būti 
jokių trukmės apribojimų ir ji turi būti 
pateikiama standartiniu atviru formatu;

Or. fr

Pakeitimas 435
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b. standartinis atviras formatas – tai 
suderintas duomenų formatas, kurio 
techninės specifikacijos yra viešos ir jomis 
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galima laisvai naudotis.

Or. fr

Pakeitimas 436
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. teikimas – prieigos prie 
skaitmeninio turinio suteikimas arba 
padarymas, kad skaitmeninis turinys būtų 
prieinamas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 437
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. teikimas – prieigos prie 
skaitmeninio turinio suteikimas arba 
padarymas, kad skaitmeninis turinys būtų 
prieinamas;

10. teikimas – prieigos prie 
skaitmeninio turinio ir (arba) skaitmeninių 
paslaugų suteikimas arba padarymas, kad 
skaitmeninis turinys ir (arba) skaitmeninės 
paslaugos būtų prieinami;

Or. ro

Pakeitimas 438
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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10. teikimas – prieigos prie 
skaitmeninio turinio suteikimas arba 
padarymas, kad skaitmeninis turinys būtų 
prieinamas;

10. teikimas – prieigos prie 
skaitmeninio turinio ar skaitmeninės 
paslaugos suteikimas arba padarymas, kad 
skaitmeninis turinys ar skaitmeninė 
paslauga būtų prieinamas;

Or. it

Pakeitimas 439
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. teikimas – prieigos prie 
skaitmeninio turinio suteikimas arba 
padarymas, kad skaitmeninis turinys būtų 
prieinamas;

10. teikimas – prieigos prie 
skaitmeninio turinio ar paslaugos
suteikimas arba padarymas, kad 
skaitmeninis turinys būtų prieinamas;

Or. fr

Pakeitimas 440
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. sandoris – tam tikro dalyko 
pirkimas arba pardavimas, taip pat 
atsižvelgiant į nemokamų sandorių 
egzistavimą, kuomet turinys pateikiamas 
nemokamai;

Or. en

Pakeitimas 441
Daniel Dalton, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos



AM\1117404LT.docx 69/163 PE599.502v02-00

LT

2 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. patvarioji laikmena – priemonė, 
kuri suteikia vartotojui arba teikėjui 
galimybę saugoti jam skirtą informaciją 
taip, kad ta informacija būtų prieinama 
informacijos paskirtį atitinkantį laikotarpį, 
ir kurioje laikomą informaciją galima 
atgaminti nepakitusią.

11. fizinė laikmena – priemonė, kuri 
suteikia vartotojui arba teikėjui galimybę 
saugoti jam skirtą informaciją taip, kad ta 
informacija būtų prieinama informacijos 
paskirtį atitinkantį laikotarpį, ir kurioje 
laikomą informaciją galima atgaminti 
nepakitusią.

Or. en

Pakeitimas 442
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis arba bet 
kuriuos kitus duomenis.

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą 
vartotojui arba įsipareigoja tai padaryti, ir 
mainais už tai yra sumokama kaina arba 
vartotojas vietoj piniginio mokėjimo 
suteikia savo asmens ar bet kuriuos kitus 
duomenis, kiek tai galima pagal 
Reglamentą (ES) 2016/679, kai tokie 
duomenys tvarkomi siekiant pelno.
Sutartyje aiškiai nurodoma, kokie 
duomenys perduodami mainais už 
teikiamą turinį.

Or. en

Pakeitimas 443
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis arba bet 
kuriuos kitus duomenis.

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį arba prekėse integruotą 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis arba bet 
kuriuos kitus duomenis.

Or. en

Pakeitimas 444
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis arba bet 
kuriuos kitus duomenis.

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina. Mokėjimą kitaip nei 
pinigais, pateikiant asmens duomenis arba 
bet kuriuos kitus duomenis, bus svarstoma 
įtraukti į direktyvą per jos būsimą 
peržiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia daugiau tyrimų, kad būtų galima įsitikinti, ar duomenys turėtų būti naudojami kaip 
atlygis vietoje pinigų ir ar tai reikėtų įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 445
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
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sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis arba bet 
kuriuos kitus duomenis.

sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
gauna piniginį užmokestį.

Or. en

Pakeitimas 446
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis arba bet 
kuriuos kitus duomenis.

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia ar 
įsipareigoja teikti skaitmeninį turinį ar 
paslaugas vartotojui ir mainais už tai yra 
sumokama kaina ne pinigais, pavyzdžiui, 
vartotojas teikia asmens duomenis arba 
kitus duomenis, arba teikėjas ar trečioji 
šalis renka duomenis, reikalingus teikėjui.

Or. fr

Pakeitimas 447
Daniel Dalton, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis arba bet 
kuriuos kitus duomenis.

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį arba prekę su 
integruotu skaitmeniniu turiniu vartotojui 
arba įsipareigoja tai padaryti ir mainais už 
tai yra sumokama kaina.
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Or. en

Pagrindimas

Skaitmeninio turinio direktyva turėtų būti taikoma visam mokamam skaitmeniniam turiniui, 
įskaitant visą integruotą skaitmeninį turinį, kad vartotojams ir teikėjams būtų aiškus į fizinę 
prekę integruoto skaitmeninio turinio statusas, tačiau ne nemokamai teikiamam turiniui, iš 
kurio vartotojai nebūtinai turi tikėtis arba reikalauti tokio paties patikimumo kaip iš mokamo 
turinio. Mažos apimties nemokamo turinio teikėjams uždėta apribojimų našta būtų
neproporcinga reakcija į tam tikrose Europos šalyse vartotojams kylančias teisių gynimo 
problemas.

Pakeitimas 448
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis arba bet 
kuriuos kitus duomenis.

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį arba skaitmeninę 
paslaugą vartotojui arba įsipareigoja tai 
padaryti ir mainais už tai yra sumokama 
kaina arba vartotojas aktyviai atsilygina 
kitaip nei pinigais, pateikdamas asmens 
duomenis arba bet kuriuos kitus duomenis.

Or. ro

Pakeitimas 449
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis arba bet 

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia ar 
įsipareigoja teikti skaitmeninį turinį ar 
skaitmenines paslaugas vartotojui ir 
mainais už tai sumokama kaina arba 
teikiami asmens duomenys.
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kuriuos kitus duomenis.

Or. en

Pakeitimas 450
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis arba bet 
kuriuos kitus duomenis.

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą
vartotojui arba įsipareigoja tai padaryti ir 
mainais už tai yra sumokama kaina ir 
(arba) vartotojas aktyviai atsilygina kitaip 
nei pinigais, pateikdamas asmens duomenis 
arba bet kuriuos kitus duomenis.

Or. it

Pakeitimas 451
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis arba bet 
kuriuos kitus duomenis.

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis, kuriuos 
pats savanoriškai pateikė.

Or. fr

Pakeitimas 452
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Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis arba bet 
kuriuos kitus duomenis.

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia arba 
įsipareigoja tiekti skaitmeninį turinį ar 
skaitmeninę paslaugą vartotojui ir mainais 
už tai yra sumokama kaina ir (arba) 
vartotojas pateikia asmens duomenis ar 
kitus duomenis, kuriuos pateikia 
vartotojas arba renka teikėjas ar trečioji 
šalis.

Or. en

Pakeitimas 453
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis arba bet 
kuriuos kitus duomenis.

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina ir (arba) vartotojas 
turi pateikti asmens duomenis arba kitus 
ekonominiu požiūriu vertingus duomenis 
arba juos renka teikėjas arba trečioji šalis.

Or. ro

Pakeitimas 454
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis arba bet 
kuriuos kitus duomenis.

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti, ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis.

Or. en

Pakeitimas 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis arba bet 
kuriuos kitus duomenis.

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti, ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis.

Or. en

Pagrindimas

„Bet kokie kiti duomenys“ negali būti laikomi kitokiu atlygiu, nes bet kokių kitų duomenų 
tvarkymo nauda ir vertė dažnai yra bendrų naudotojų ir teikėjų pastangų padarinys.

Pakeitimas 456
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis arba bet 
kuriuos kitus duomenis.

1. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį vartotojui arba 
įsipareigoja tai padaryti, ir mainais už tai 
yra sumokama kaina arba vartotojas 
aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, 
pateikdamas asmens duomenis.

Or. en

Pakeitimas 457
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
skaitmeninio turinio, sukurto pagal 
vartotojo specifikacijas, teikimo sutarčiai.

2. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
skaitmeninio turinio ar skaitmeninės 
paslaugos, sukurtos pagal vartotojo 
specifikacijas, teikimo sutarčiai.

Or. it

Pakeitimas 458
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
skaitmeninio turinio, sukurto pagal 
vartotojo specifikacijas, teikimo sutarčiai.

2. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
skaitmeninio turinio ar paslaugų, sukurtų
pagal vartotojo specifikacijas, teikimo 
sutarčiai.

Or. fr

Pakeitimas 459
Kaja Kallas, Dita Charanzová
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taikoma bet kuriai 
skaitmeninio turinio, sukurto pagal 
vartotojo specifikacijas, teikimo sutarčiai.

2. (Tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas).

Or. en

Pakeitimas 460
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai skaitmeninio turinio teikimui 
yra sudaroma sutartis, ji laikoma 
pardavimų sutartimi.

Or. en

Pakeitimas 461
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus 5 ir 11 straipsnius, ši 
direktyva taip pat taikoma patvariajai 
laikmenai, į kurią įeina skaitmeninis 
turinys, jeigu patvarioji laikmena 
panaudota tik siekiant pateikti 
skaitmeninį turinį vartotojui.

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 462
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus 5 ir 11 straipsnius, ši 
direktyva taip pat taikoma patvariajai 
laikmenai, į kurią įeina skaitmeninis 
turinys, jeigu patvarioji laikmena 
panaudota tik siekiant pateikti 
skaitmeninį turinį vartotojui.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus 5 ir 11 straipsnius, ši 
direktyva taip pat taikoma patvariajai 
laikmenai, į kurią įeina skaitmeninis 
turinys, jeigu patvarioji laikmena 
panaudota tik siekiant pateikti skaitmeninį 
turinį vartotojui.

3. Ši direktyva netaikoma patvariajai 
laikmenai, į kurią įeina skaitmeninis 
turinys, jeigu patvarioji laikmena 
panaudota tik siekiant pateikti skaitmeninį 
turinį vartotojui.

Or. en

Pakeitimas 464
Evelyne Gebhardt, Axel Voss, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, 
Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus 5 ir 11 straipsnius, ši 
direktyva taip pat taikoma patvariajai 

3. Išskyrus 5 ir 11 straipsnius, ši 
direktyva taikoma prekėms, į kurias 
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laikmenai, į kurią įeina skaitmeninis 
turinys, jeigu patvarioji laikmena 
panaudota tik siekiant pateikti skaitmeninį 
turinį vartotojui.

integruotas skaitmeninis turinys, nebent 
pardavėjas įrodo, kad neatitikties 
priežastis yra prekės techninė įranga. Ši 
direktyva taip pat taikoma fizinėms 
laikmenoms, kurios naudojamos tik 
siekiant pateikti skaitmeninį turinį 
vartotojui, nebent teikėjas įrodo, kad 
neatitikties priežastis yra fizinė laikmena.

Or. en

Pakeitimas 465
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus 5 ir 11 straipsnius, ši 
direktyva taip pat taikoma patvariajai 
laikmenai, į kurią įeina skaitmeninis 
turinys, jeigu patvarioji laikmena 
panaudota tik siekiant pateikti 
skaitmeninį turinį vartotojui.

3. Ši direktyva taikoma prekėms, į 
kurias integruotas skaitmeninis turinys, 
nebent pardavėjas įrodo, kad neatitikties 
priežastis yra prekės techninė įranga.

Or. en

Pakeitimas 466
Eva Maydell, Pascal Arimont, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai skaitmeninis turinys teikiamas 
fizinėje laikmenoje arba yra integruotas 
prekėje, ši direktyva, išskyrus 5 ir 11 
straipsnius, taikoma bet kokiai 
neatitikčiai, nebent teikėjas įrodo, kad 
neatitikties priežastis yra fizinėje 
laikmenoje arba prekės techninėje 
įrangoje.
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Or. en

Pakeitimas 467
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šios direktyvos nuostatos taip pat 
taikomos į prekes įdiegtam skaitmeniniam 
turiniui. Neatsižvelgiant į konkrečius 
sutartinius ryšius, prekės tiekėjas 
vartotojui yra atsakingas už su 
skaitmeniniu turiniu susijusių 
įsipareigojimų vykdymą.

Or. de

Pagrindimas

Nustatyti skaitmeninio turinio atitikties sutarčiai reikalavimai ir vartotojams suteiktos teisės 
nustačius neatitiktį yra tikslingas ir tinkamas kriterijus, todėl jis turėtų būti taikomas ir į 
fizines prekes įdiegtam skaitmeniniam turiniui. Kad vartotojui būtų lengviau naudotis savo 
teisėmis, atsakomybę už atitiktį sutarčiai turėtų prisiimti prekės pardavėjas, neatsižvelgiant į 
konkrečius sutartinius ryšius.

Pakeitimas 468
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ši direktyva taikoma visoms 
sutartims, pagal kurias teikiamas turinys 
ar integruotos skaitmeninės paslaugos, 
išskyrus atvejus, kai teikėjas įrodo, kad 
fizinio gaminio techninė aplinka yra 
nesuderinta.

Or. fr
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Pakeitimas 469
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ši direktyva taikoma prekėms, į 
kurias integruotas skaitmeninis turinys, 
nebent tiekėjas įrodo, kad neatitikties 
priežastis nėra prekės aparatinė įranga.

Or. it

Pakeitimas 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ši direktyva netaikoma 
integruotam skaitmeniniam turiniui.

Or. en

Pakeitimas 471
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už 
kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo 
vartotojo pateikti asmens duomenis, 
kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų 
įvykdyta sutartis arba teisiniai 
reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko 
jų šio tikslo neatitinkančiu būdu. 
Direktyva taip pat netaikoma kitiems 
duomenims, kuriuos teikėjas vartotojo 

Išbraukta.
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prašo pateikti siekdamas užtikrinti 
skaitmeninio turinio atitiktį sutarčiai arba 
teisiniams reikalavimams, ir teikėjas 
nenaudoja šių duomenų komerciniais 
tikslais.

Or. en

Pakeitimas 472
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už 
kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo 
vartotojo pateikti asmens duomenis, 
kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų 
įvykdyta sutartis arba teisiniai 
reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko 
jų šio tikslo neatitinkančiu būdu.
Direktyva taip pat netaikoma kitiems 
duomenims, kuriuos teikėjas vartotojo 
prašo pateikti siekdamas užtikrinti 
skaitmeninio turinio atitiktį sutarčiai arba 
teisiniams reikalavimams, ir teikėjas 
nenaudoja šių duomenų komerciniais 
tikslais.

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už 
kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo 
vartotojo pateikti asmens duomenis, 
griežtai būtinus, kad būtų įvykdyta sutartis 
arba teisiniai reikalavimai, ir teikėjas toliau 
jų nebetvarko.

Or. en

Pakeitimas 473
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už 
kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo

4. Ši direktyva netaikoma, kai teikėjas 
naudoja vartotojo pateiktus asmens 
duomenis arba kitus duomenis visų pirma 
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vartotojo pateikti asmens duomenis, 
kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų 
įvykdyta sutartis arba teisiniai 
reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko 
jų šio tikslo neatitinkančiu būdu.
Direktyva taip pat netaikoma kitiems 
duomenims, kuriuos teikėjas vartotojo 
prašo pateikti siekdamas užtikrinti 
skaitmeninio turinio atitiktį sutarčiai arba 
teisiniams reikalavimams, ir teikėjas 
nenaudoja šių duomenų komerciniais 
tikslais.

skaitmeniniam turiniui ar paslaugai teikti 
arba kad atitiktų teisinius reikalavimus, 
taikomus paslaugų teikėjui, ir teikėjas 
netvarko asmens duomenų ar kitų 
duomenų jokiais kitais tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Reikia daugiau aiškumo, nes apibrėžtis „duomenys, kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų 
įvykdyta sutartis arba teisiniai reikalavimai“ yra labai siaura ir duomenys gali būti 
naudojami teisėtiems komerciniams tikslams, ne tik rinkodarai.

Pakeitimas 474
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už 
kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo 
vartotojo pateikti asmens duomenis, 
kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų 
įvykdyta sutartis arba teisiniai 
reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko 
jų šio tikslo neatitinkančiu būdu. Direktyva 
taip pat netaikoma kitiems duomenims, 
kuriuos teikėjas vartotojo prašo pateikti 
siekdamas užtikrinti skaitmeninio turinio 
atitiktį sutarčiai arba teisiniams 
reikalavimams, ir teikėjas nenaudoja šių 
duomenų komerciniais tikslais.

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už 
kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo 
vartotojo pateikti asmens duomenis, 
kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų 
įvykdyta sutartis arba teisiniai 
reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko 
šių duomenų šio tikslo neatitinkančiu 
būdu. Taip pat ji netaikoma asmens 
duomenims, kurių vartotojas pats aktyviai 
nepateikia.

Or. en
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Pagrindimas

Jokiems kitiems duomenims tvarkyti nėra teisinio pagrindo, todėl sulyginus teisėtą asmens 
duomenų tvarkymą ir kitų duomenų tvarkymą sukuriamas teisinis netikrumas. Taip pat reikėtų 
paaiškinti, kad pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą sukurti duomenų ryšiai 
nebūtinai reiškia, kad sukuriami sutartiniai santykiai, ir tai reiškia, kad vien tik duomenų 
rinkimas neįtraukia šio duomenų ryšio į direktyvos apimtį.

Pakeitimas 475
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už 
kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo 
vartotojo pateikti asmens duomenis, 
kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų 
įvykdyta sutartis arba teisiniai 
reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko 
jų šio tikslo neatitinkančiu būdu. Direktyva 
taip pat netaikoma kitiems duomenims, 
kuriuos teikėjas vartotojo prašo pateikti 
siekdamas užtikrinti skaitmeninio turinio 
atitiktį sutarčiai arba teisiniams 
reikalavimams, ir teikėjas nenaudoja šių 
duomenų komerciniais tikslais.

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už 
kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo 
vartotojo pateikti asmens duomenis, 
kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų 
įvykdyta sutartis arba teisiniai 
reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko 
jų šio tikslo neatitinkančiu būdu. Direktyva 
taip pat netaikoma kitiems duomenims, 
kaip antai nuotraukos, eilėraščiai, dainos 
ir kita naudotojų sukurta medžiaga,
kuriuos teikėjas vartotojo prašo pateikti 
siekdamas užtikrinti skaitmeninio turinio 
atitiktį sutarčiai arba teisiniams 
reikalavimams, ir teikėjas nenaudoja šių 
duomenų komerciniais tikslais.

Or. it

Pakeitimas 476
Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už 
kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo 

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už 
kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo 
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vartotojo pateikti asmens duomenis, 
kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų 
įvykdyta sutartis arba teisiniai 
reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko 
jų šio tikslo neatitinkančiu būdu. Direktyva 
taip pat netaikoma kitiems duomenims, 
kuriuos teikėjas vartotojo prašo pateikti 
siekdamas užtikrinti skaitmeninio turinio 
atitiktį sutarčiai arba teisiniams 
reikalavimams, ir teikėjas nenaudoja šių 
duomenų komerciniais tikslais.

vartotojo pateikti asmens duomenis, 
kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų 
įvykdyta sutartis arba teisiniai 
reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko 
jų šio tikslo neatitinkančiu būdu. Direktyva 
taip pat netaikoma asmens duomenims, 
kuriuos teikėjas vartotojo prašo pateikti ir 
kurie nėra perduodami, persiunčiami, 
bendrinami, licencijuojami ar kitaip 
perkeliami iš teikėjo trečiosioms šalims.

Or. en

Pakeitimas 477
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už 
kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo 
vartotojo pateikti asmens duomenis, 
kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų 
įvykdyta sutartis arba teisiniai 
reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko 
jų šio tikslo neatitinkančiu būdu. Direktyva 
taip pat netaikoma kitiems duomenims, 
kuriuos teikėjas vartotojo prašo pateikti 
siekdamas užtikrinti skaitmeninio turinio 
atitiktį sutarčiai arba teisiniams 
reikalavimams, ir teikėjas nenaudoja šių 
duomenų komerciniais tikslais.

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už 
kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo 
vartotojo pateikti asmens duomenis, 
kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų 
įvykdyta sutartis arba teisiniai 
reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko 
jų šio tikslo neatitinkančiu būdu. Direktyva 
taip pat netaikoma kitiems duomenims, 
kuriuos teikėjas vartotojo prašo pateikti 
siekdamas užtikrinti skaitmeninio turinio 
atitiktį sutarčiai arba teisiniams 
reikalavimams, ir teikėjas netvarko šių 
duomenų jokiais kitais pelno siekimo 
tikslais.

Or. en

Pakeitimas 478
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už 
kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo 
vartotojo pateikti asmens duomenis, 
kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų 
įvykdyta sutartis arba teisiniai 
reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko 
jų šio tikslo neatitinkančiu būdu. Direktyva 
taip pat netaikoma kitiems duomenims, 
kuriuos teikėjas vartotojo prašo pateikti 
siekdamas užtikrinti skaitmeninio turinio 
atitiktį sutarčiai arba teisiniams 
reikalavimams, ir teikėjas nenaudoja šių 
duomenų komerciniais tikslais.

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui ar skaitmeninėms 
paslaugoms, pateikiamoms už kitą atlygį 
nei pinigai, jeigu teikėjas prašo vartotojo 
pateikti asmens duomenis, kuriuos tvarkyti 
griežtai būtina, kad būtų įvykdyta sutartis 
arba teisiniai reikalavimai, ir teikėjas toliau 
nebetvarko jų šio tikslo neatitinkančiu 
būdu. Direktyva taip pat netaikoma kitiems 
duomenims, kuriuos teikėjas vartotojo 
prašo pateikti siekdamas užtikrinti 
skaitmeninio turinio atitiktį sutarčiai arba 
teisiniams reikalavimams, ir teikėjas 
nenaudoja šių duomenų komerciniais 
tikslais.

Or. it

Pakeitimas 479
Daniel Dalton, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už 
kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo 
vartotojo pateikti asmens duomenis, 
kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų 
įvykdyta sutartis arba teisiniai 
reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko 
jų šio tikslo neatitinkančiu būdu. Direktyva 
taip pat netaikoma kitiems duomenims, 
kuriuos teikėjas vartotojo prašo pateikti 
siekdamas užtikrinti skaitmeninio turinio 
atitiktį sutarčiai arba teisiniams 
reikalavimams, ir teikėjas nenaudoja šių 
duomenų komerciniais tikslais.

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už 
kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo 
vartotojo pateikti asmens duomenis, 
kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų 
įvykdyta sutartis arba teisiniai 
reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko 
jų Reglamento (ES) 2016/679
neatitinkančiu būdu. Direktyva taip pat 
netaikoma kitiems duomenims, kuriuos 
teikėjas vartotojo prašo pateikti siekdamas 
užtikrinti skaitmeninio turinio atitiktį 
sutarčiai arba teisiniams reikalavimams, ir 
teikėjas nenaudoja šių duomenų 
komerciniais tikslais.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu tekste paaiškinti, kad direktyva nesiekiama nepaisyti Reglamento (ES) 2016/679 dėl 
bendrųjų duomenų apsaugos taisyklių nuostatų.

Pakeitimas 480
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už 
kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo 
vartotojo pateikti asmens duomenis, 
kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų 
įvykdyta sutartis arba teisiniai 
reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko 
jų šio tikslo neatitinkančiu būdu. Direktyva 
taip pat netaikoma kitiems duomenims, 
kuriuos teikėjas vartotojo prašo pateikti 
siekdamas užtikrinti skaitmeninio turinio 
atitiktį sutarčiai arba teisiniams 
reikalavimams, ir teikėjas nenaudoja šių 
duomenų komerciniais tikslais.

4. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeniniam turiniui ar paslaugoms, 
pateikiamoms už kitą atlygį nei pinigai, 
jeigu reikia tvarkyti asmens duomenis ar 
kitus vartotojo pateiktus duomenis, kad 
būtų įvykdyta sutartis arba teisiniai 
reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko 
jų šio tikslo neatitinkančiu būdu. Direktyva 
taip pat netaikoma kitiems duomenims, 
kuriuos teikėjas vartotojo prašo pateikti 
siekdamas užtikrinti skaitmeninio turinio 
atitiktį sutarčiai arba teisiniams 
reikalavimams, ir teikėjas nenaudoja šių 
duomenų bet kokiais kitais tikslais.

Or. fr

Pakeitimas 481
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paslaugų, kurias teikėjas suteikė 
daugiausia dalyvaujant žmogui, jeigu 
skaitmeninis formatas daugiausia 
naudojamas kaip perdavimo būdas;

a) paslaugų, kurios nėra skaitmeninio 
turinio ar skaitmeninių paslaugų 
teikimas;

Or. it
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Pakeitimas 482
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paslaugų, kurias teikėjas suteikė 
daugiausia dalyvaujant žmogui, jeigu 
skaitmeninis formatas daugiausia 
naudojamas kaip perdavimo būdas;

a) paslaugų, kurias teikėjas suteikė 
daugiausia dalyvaujant žmogui, jeigu 
skaitmeninis formatas daugiausia 
naudojamas kaip perdavimo būdas, 
pavyzdžiui, teisinių paslaugų;

Or. de

Pagrindimas

Šiuo patikslinimu srityje, kuriai dažniausia taikoma 3 straipsnio 5 dalies a punkte nustatyta 
išimtis, nes jai būdingų paslaugų teikimas paprastai nėra skaitmeninio turinio teikimas, 
išvengiama aiškinimo sunkumų ir sukuriamas teisinis aiškumas.

Pakeitimas 483
Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paslaugų, kurias teikėjas suteikė 
daugiausia dalyvaujant žmogui, jeigu 
skaitmeninis formatas daugiausia 
naudojamas kaip perdavimo būdas;

a) paslaugų, kurių pagrindinis 
objektas nėra skaitmeninio turinio arba 
skaitmeninių paslaugų teikimas ir jeigu
skaitmeninis formatas daugiausia 
naudojamas tokioms paslaugoms teikti;

Or. en

Pakeitimas 484
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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a) paslaugų, kurias teikėjas suteikė 
daugiausia dalyvaujant žmogui, jeigu 
skaitmeninis formatas daugiausia 
naudojamas kaip perdavimo būdas;

a) paslaugų, pvz., teisės paslaugų, 
kurias teikėjas suteikė daugiausia 
dalyvaujant žmogui, jeigu skaitmeninis 
formatas daugiausia naudojamas kaip 
perdavimo būdas;

Or. ro

Pakeitimas 485
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paslaugų, kurias teikėjas suteikė 
daugiausia dalyvaujant žmogui, jeigu 
skaitmeninis formatas daugiausia 
naudojamas kaip perdavimo būdas;

a) paslaugų, kai skaitmeninis formatas 
daugiausia naudojamas kaip perdavimo 
būdas arba paslaugos prieigai;

Or. en

Pakeitimas 486
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) ne ekonominės svarbos viešojo 
intereso paslaugos;

Or. fr

Pakeitimas 487
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies a b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) veikla, atitinkanti valdžios 
institucijų funkcijas pagal Sutarties 45 
straipsnį;

Or. fr

Pakeitimas 488
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) elektroninių ryšių paslaugų, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2002/21/EB;;

b) elektroninių ryšių paslaugų, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2002/21/EB, 
išskyrus nuo kiekio nepriklausančias 
nepriklausomas asmenų tarpusavio 
bendravimo paslaugas, kurioms taikoma 
ši direktyva.

Or. en

Pagrindimas

Internetinėms bendravimo paslaugoms, pvz., „Skype“ arba „WhatsApp“, turėtų būti taikoma 
ši direktyva, visų pirma atitikties taisyklių ir sutarties trukmės atžvilgiu. Todėl šiuo pakeitimu 
siekiama atsižvelgti į Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos, kuria nustatomas Europos 
elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija), nustatant išimtį dėl pakeistos Direktyvos 
2002/21/EB elektroninių ryšių paslaugų neįtraukimo.

Pakeitimas 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) skaitmeninio turinio teikimo pagal 
nemokamą ir atvirąją licenciją, kol 
neskaitant licencijos sąlygų, nėra jokių 
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kitų sutartinių santykių arba 
įsipareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 490
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. viešųjų registrų ištraukų teikimo, 
kai juos tvarko valstybės tarnautojas arba 
institucija, kurio arba kurios 
nepriklausomumo ir nešališkumo 
reikalavimai nustatyti įstatyme ir kuris 
arba kuri nesiverčia prekyba, verslu, 
amatu arba profesine veikla, o veikia tik 
pagal valstybinę teisingumo sistemą;

Or. de

Pagrindimas

Panaši nuostata įtraukta į Direktyvos 2011/83/ES (Vartotojų teisių direktyva) 3 straipsnį.

Pakeitimas 491
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. f. paslaugos, į kurias įeina vieši 
renginiai ir skaitmeninis turinys, yra 
viena iš svarbių meninio renginio ar 
spektaklio dalių, pavyzdžiui, 
kinematografijos kūriniai ar spektakliai.

Or. fr
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Pakeitimas 492
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ši direktyva netaikoma 
elektroninių viešųjų registrų ir tokių 
registrų ištraukų teikimui.

Or. de

Pakeitimas 493
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ši direktyva netaikoma 
skaitmeninių išrašų iš viešųjų registrų 
teikimui.

Or. ro

Pakeitimas 494
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu sutartis apima ir kitus 
aspektus, ne tik skaitmeninio turinio 
teikimą, ši direktyva taikoma tik šalių kaip 
skaitmeninio turinio teikėjo ir vartotojo 
prievolėms ir teisių gynimo priemonėms.

6. Jeigu skaitmeninio turinio arba 
skaitmeninių paslaugų teikimo sutartis
apima papildomas sutartines prievoles, ši 
direktyva taikoma tik šalių kaip 
skaitmeninio turinio arba skaitmeninių 
paslaugų teikėjo ir vartotojo prievolėms ir 
teisėms ir jiems prieinamoms teisių 
gynimo priemonėms.
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Or. ro

Pakeitimas 495
Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu sutartis apima ir kitus 
aspektus, ne tik skaitmeninio turinio 
teikimą, ši direktyva taikoma tik šalių kaip 
skaitmeninio turinio teikėjo ir vartotojo 
prievolėms ir teisių gynimo priemonėms.

6. Jeigu sutartyje numatytas 
skaitmeninio turinio arba skaitmeninių 
paslaugų ir kitų prekių arba paslaugų 
teikimas, ši direktyva taikoma tik šalių 
kaip susijusio skaitmeninio turinio arba 
skaitmeninės paslaugos teikėjo ir vartotojo 
prievolėms.

Or. en

Pakeitimas 496
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu sutartis apima ir kitus 
aspektus, ne tik skaitmeninio turinio 
teikimą, ši direktyva taikoma tik šalių kaip 
skaitmeninio turinio teikėjo ir vartotojo 
prievolėms ir teisių gynimo priemonėms.

6. Jeigu skaitmeninio turinio teikimo
sutartis apima ir kitus papildomus 
sutartinius įsipareigojimus, ne tik 
skaitmeninio turinio teikimą, ši direktyva 
taikoma tik šalių kaip skaitmeninio turinio 
teikėjo ir vartotojo prievolėms ir teisių 
gynimo priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 497
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu sutartis apima ir kitus 
aspektus, ne tik skaitmeninio turinio 
teikimą, ši direktyva taikoma tik šalių kaip 
skaitmeninio turinio teikėjo ir vartotojo 
prievolėms ir teisių gynimo priemonėms.

6. Jeigu sutartis apima ir kitus 
aspektus, ne tik skaitmeninio turinio ar 
paslaugų teikimą, ši direktyva taikoma tik 
šalių kaip skaitmeninio turinio ar paslaugų 
teikėjo ir vartotojo prievolėms ir teisių 
gynimo priemonėms.

Or. fr

Pakeitimas 498
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu sutartis apima ir kitus 
aspektus, ne tik skaitmeninio turinio 
teikimą, ši direktyva taikoma tik šalių kaip 
skaitmeninio turinio teikėjo ir vartotojo 
prievolėms ir teisių gynimo priemonėms.

6. Jeigu sutartis apima ir kitus 
aspektus, ne tik skaitmeninio turinio ar 
skaitmeninės paslaugos teikimą, ši 
direktyva taikoma tik šalių kaip 
skaitmeninio turinio teikėjo ir vartotojo 
prievolėms ir teisių gynimo priemonėms.

Or. it

Pakeitimas 499
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu sutartis apima ir kitus 
aspektus, ne tik skaitmeninio turinio 
teikimą, ši direktyva taikoma tik šalių kaip 
skaitmeninio turinio teikėjo ir vartotojo 
prievolėms ir teisių gynimo priemonėms.

6. Jeigu sutartis apima ir kitas 
sutarties sąlygas, pavyzdžiui, skaitmeninio 
turinio teikimą, ši direktyva taikoma tik 
šalių kaip skaitmeninio turinio teikėjo ir 
vartotojo teisėms ir sąlygoms.

Or. fr
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Pakeitimas 500
Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu kuri nors šios direktyvos 
nuostata neatitinka kito Sąjungos akto, 
kuriuo reglamentuojamas konkretus 
sektorius ar dalykas, nuostatos, to 
Sąjungos akto nuostata yra viršesnė už šią 
direktyvą.

7. Jeigu kuri nors šios direktyvos 
nuostata neatitinka kito Sąjungos teisės 
akto, kuriuo reglamentuojamas konkretus 
sektorius ar dalykas, nuostatos, pirmenybė 
teikiama kito Sąjungos teisės akto 
nuostatai ir ji taikoma tiems konkretiems 
sektoriams.

Or. en

Pakeitimas 501
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu kuri nors šios direktyvos 
nuostata neatitinka kito Sąjungos akto, 
kuriuo reglamentuojamas konkretus 
sektorius ar dalykas, nuostatos, to 
Sąjungos akto nuostata yra viršesnė už šią 
direktyvą.

7. Jeigu kuri nors šios direktyvos 
nuostata neatitinka kito Sąjungos akto, 
kuriuo reglamentuojamas konkretus 
sektorius ar dalykas, nuostatos, pirmenybė 
teikiama to kito Sąjungos akto nuostatai.

Or. en

Pakeitimas 502
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Ši direktyva neturi poveikio 
asmenų apsaugai tvarkant asmens 

8. Ši direktyva neturi poveikio 
asmenų apsaugai tvarkant asmens 
duomenis. Ji neturi įtakos vartotojų 
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duomenis. teisėms pagal 2016 m. balandžio 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo ir kuriuo panaikinama 
Direktyva 95/46/EB ir jos gali būti 
naudojamos pagal reglamente nurodytas 
sąlygas.

Or. ro

Pakeitimas 503
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Ši direktyva neturi poveikio 
asmenų apsaugai tvarkant asmens 
duomenis.

8. Jokia šios direktyvos ar kito teisės 
akto, kuriuo ji perkeliama į nacionalinę 
teisę, nuostata nesumažina ir nepažeidžia 
asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis, kaip nustatyta Reglamente (ES) 
2016/679 ir Direktyvoje 2002/58/EB.

Or. en

Pakeitimas 504
Daniel Dalton, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Ši direktyva neturi poveikio 
asmenų apsaugai tvarkant asmens 
duomenis.

8. Ši direktyva neturi poveikio 
asmenų apsaugai tvarkant asmens 
duomenis, kaip numatyta pagal Direktyvą 
95/46/EB ir Reglamentą (ES) 
Nr. 2016/679.

Or. en
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Pakeitimas 505
Eva Paunova, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Ši direktyva neturi poveikio 
asmenų apsaugai tvarkant asmens 
duomenis.

8. Ši direktyva neturi poveikio 
asmens duomenų apsaugai, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2016/679 ir Direktyvoje 
2002/58/EB.

Or. en

Pakeitimas 506
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Ši direktyva neturi poveikio 
asmenų apsaugai tvarkant asmens 
duomenis.

8. Ši direktyva neturi poveikio 
asmens duomenų apsaugai, kaip numatyta 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 2016/679.

Or. en

Pakeitimas 507
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kiek šis klausimas 
nereglamentuojamas šioje direktyvoje, ji 
neturi poveikio bendriesiems nacionalinės 
sutarčių teisės aktams, pavyzdžiui, 
nuostatoms dėl sutarčių sudarymo, 
galiojimo ar pasekmių, įskaitant sutarties 

9. Kiek šis klausimas 
nereglamentuojamas šioje direktyvoje, ji 
neturi poveikio bendriesiems nacionalinės 
sutarčių teisės aktams, pavyzdžiui, 
nuostatoms dėl sutarčių sudarymo, 
galiojimo ar pasekmių, įskaitant sutarties 
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nutraukimo pasekmes. nutraukimo ar anuliavimo pasekmes.

Or. ro

Pakeitimas 508
Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 dalis

Pakeitimas

9. Kiek šis klausimas 
nereglamentuojamas šioje direktyvoje, ji
neturi poveikio bendriesiems nacionalinės 
sutarčių teisės aktams, pavyzdžiui, 
nuostatoms dėl sutarčių sudarymo, 
galiojimo ar pasekmių, įskaitant sutarties 
nutraukimo pasekmes.

9. Ši direktyva neturi poveikio 
bendriesiems nacionalinės sutarčių teisės 
aktams, pavyzdžiui, nuostatoms dėl 
sutarčių sudarymo, galiojimo ar pasekmių, 
įskaitant sutarties nutraukimo pasekmes, jei 
jos nereglamentuojamos šioje direktyvoje.

Or. en

Pakeitimas 509
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis Išbraukta.

Derinimo lygis

Valstybės narės nepalieka galioti arba 
nepriima nuostatų, kurios skiriasi nuo 
nustatytųjų šioje direktyvoje, įskaitant 
griežtesnes arba mažiau griežtas 
nuostatas kitokiam vartotojų apsaugos 
lygiui užtikrinti.

Or. en
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Pakeitimas 510
Mylène Troszczynski

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nepalieka galioti arba 
nepriima nuostatų, kurios skiriasi nuo 
nustatytųjų šioje direktyvoje, įskaitant 
griežtesnes arba mažiau griežtas 
nuostatas kitokiam vartotojų apsaugos 
lygiui užtikrinti.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Nuostata prieštarauja subsidiarumo principui. Valstybės narės turi pačios į savo nacionalinę 
teisę įtraukti nuostatas, kurios joms atrodo svarbios jų visuomenei.

Pakeitimas 511
Dennis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nepalieka galioti arba 
nepriima nuostatų, kurios skiriasi nuo 
nustatytųjų šioje direktyvoje, įskaitant 
griežtesnes arba mažiau griežtas 
nuostatas kitokiam vartotojų apsaugos 
lygiui užtikrinti.

Valstybės narės gali palikti galioti 
griežtesnes jau galiojančias vartotojų 
apsaugos nuostatas ir šios direktyvos 
įgyvendinimas jokiomis aplinkybėmis 
nėra pagrindas vartotojų apsaugai 
sumažinti Sąjungos teisės galiojimo 
srityse. Šia direktyva nepažeidžiamos 
bendrosios materialinės ir procesinės 
teisės, kuriomis vartotojas gali remtis 
pagal nacionalines taisykles, kuriomis 
reguliuojama sutartinė ir nesutartinė 
atsakomybė.

Or. en
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Pagrindimas

Visiškas suderinimas visuomenei gali būti naudingas tik tuo atveju, kai išlaikoma aukščiausio 
lygio vartotojų apsauga.

Pakeitimas 512
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nepalieka galioti arba 
nepriima nuostatų, kurios skiriasi nuo 
nustatytųjų šioje direktyvoje, įskaitant 
griežtesnes arba mažiau griežtas 
nuostatas kitokiam vartotojų apsaugos 
lygiui užtikrinti.

Aukštesniam vartotojų apsaugos lygiui 
užtikrinti valstybės narės gali palikti galioti 
arba priimti griežtesnes nuostatas, kurios 
skiriasi nuo nustatytųjų šioje direktyvoje.

Or. en

Pakeitimas 513
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nepalieka galioti arba 
nepriima nuostatų, kurios skiriasi nuo 
nustatytųjų šioje direktyvoje, įskaitant 
griežtesnes arba mažiau griežtas nuostatas 
kitokiam vartotojų apsaugos lygiui 
užtikrinti.

Valstybės narės nepalieka galioti arba 
nepriima nuostatų, kurios skiriasi nuo 
nustatytųjų šioje direktyvoje, įskaitant 
griežtesnes arba mažiau griežtas nuostatas 
vienodam vartotojų apsaugos lygiui 
užtikrinti.

Or. ro

Pakeitimas 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nepalieka galioti arba
nepriima nuostatų, kurios skiriasi nuo 
nustatytųjų šioje direktyvoje, įskaitant 
griežtesnes arba mažiau griežtas nuostatas 
kitokiam vartotojų apsaugos lygiui 
užtikrinti.

Valstybės narės nepriima nuostatų, kurios 
skiriasi nuo nustatytųjų šioje direktyvoje,
įskaitant griežtesnes arba mažiau griežtas 
nuostatas kitokiam vartotojų apsaugos 
lygiui užtikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo vartotojams, nereikėtų žlugdyti nustatytą nacionalinę tvarką 
reglamentuojančių taisyklių dėl skaitmeninio turinio teikimo arba jas naikinti.

Pakeitimas 515
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis

Sutarties sąlygos, pažeidžiančios vartotojų 
teises į duomenų apsaugą

Sutarties sąlyga, susijusi su vartotojo 
teikėjui pateiktų arba teikėjo ar trečiosios 
šalies tiekėjo naudai sudarant arba 
vykdant sutartį surinktų asmens duomenų 
tvarkymu sudarant arba vykdant sutartį, 
kuri pažeidžia bet kokią vartotojo kaip 
duomenų subjekto pagal Reglamentą (ES) 
2016/679 ir Reglamentą (ES) 2016/679 
teisę, įskaitant bet kokias sąlygas, 
apibrėžiančias skaitmeninio turinio ar 
skaitmeninės paslaugos veikimą, 
sąveikumą ir kitas veiksmingumo 
ypatybes būdu, neatitinkančiu Direktyvos 
95/46/EB ir Reglamento (ES) 2016/679, 
vartotojui nėra privaloma. Sutartis toliau 
bus privaloma šalims, kiek tai susiję su 
kitomis jos sąlygomis, jei ji gali išlikti be 
neprivalomų sąlygų.
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Or. it

Pakeitimas 516
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a straipsnis (naujas)

Informacijos teikimo prievolės

Iki skaitmeninio turinio ar paslaugų 
teikimo sutarties pasirašymo specialistas 
vartotojui aiškiai ir suprantamai suteikia 
informaciją, kaip numatyta Direktyvos 
2011/83/ES 6 ir 8 straipsniuose.

Or. fr

Pakeitimas 517
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis

10. Šia direktyva nepažeidžiama 
intelektinės nuosavybės teisė, būtent 
autorių teisės, teisės ir prievolės, 
nustatytos Direktyvoje 2001/29/EB.

Or. fr

Pakeitimas 518
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaitmeninio turinio teikimas Skaitmeninio turinio arba skaitmeninių 
paslaugų teikimas

Or. ro

Pakeitimas 519
Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaitmeninio turinio teikimas Skaitmeninio turinio arba skaitmeninės 
paslaugos teikimas

Or. en

Pakeitimas 520
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaitmeninio turinio teikimas Skaitmeninio turinio ar skaitmeninės 
paslaugos teikimas

Or. it

Pakeitimas 521
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaitmeninio turinio teikimas Skaitmeninio turinio ar paslaugų teikimas
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Or. fr

Pakeitimas 522
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydamas sutartį dėl 
skaitmeninio turinio teikimo, teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį:

1. Vykdydamas sutartį dėl 
skaitmeninio turinio arba paslaugų 
teikimo, teikėjas teikia skaitmeninį turinį
arba paslaugas:

Or. ro

Pakeitimas 523
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydamas sutartį dėl 
skaitmeninio turinio teikimo, teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį:

1. Vykdydamas sutartį dėl 
skaitmeninio turinio ar skaitmeninės 
paslaugos teikimo, teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį arba skaitmeninę 
paslaugą:

Or. it

Pakeitimas 524
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydamas sutartį dėl 
skaitmeninio turinio teikimo, teikėjas teikia 

1. Vykdydamas sutartį dėl 
skaitmeninio turinio teikimo, teikėjas 
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skaitmeninį turinį: vartotojui teikia skaitmeninį turinį:

Or. en

Pakeitimas 525
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydamas sutartį dėl 
skaitmeninio turinio teikimo, teikėjas teikia 
skaitmeninį turinį:

1. Vykdydamas sutartį dėl 
skaitmeninio turinio ar paslaugų teikimo, 
teikėjas teikia skaitmeninį turinį:

Or. fr

Pakeitimas 526
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vartotojui arba Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 527
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trečiajam asmeniui, kuris 
eksploatuoja fizinį arba virtualų įrenginį, 
kurį naudojant turinys padaromas 
prieinamas vartotojui arba vartotojui 
leidžiama gauti šį turinį ir kurį vartotojas 

Išbraukta.



PE599.502v02-00 106/163 AM\1117404LT.docx

LT

pasirinko skaitmeniniam turiniui gauti.

Or. en

Pakeitimas 528
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trečiajam asmeniui, kuris 
eksploatuoja fizinį arba virtualų įrenginį, 
kurį naudojant turinys padaromas 
prieinamas vartotojui arba vartotojui 
leidžiama gauti šį turinį ir kurį vartotojas 
pasirinko skaitmeniniam turiniui gauti.

b) trečiajam asmeniui, kuris 
eksploatuoja fizinį arba virtualų įrenginį, 
kurį naudojant turinys arba skaitmeninė 
paslauga padaromi prieinamais vartotojui 
arba vartotojui leidžiama gauti šį turinį ir 
kurį vartotojas pasirinko skaitmeniniam 
turiniui arba skaitmeninei paslaugai 
gauti;

Or. ro

Pakeitimas 529
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trečiajam asmeniui, kuris 
eksploatuoja fizinį arba virtualų įrenginį, 
kurį naudojant turinys padaromas
prieinamas vartotojui arba vartotojui 
leidžiama gauti šį turinį ir kurį vartotojas 
pasirinko skaitmeniniam turiniui gauti.

b) trečiajam asmeniui, kuris 
eksploatuoja fizinį arba virtualų įrenginį, 
kurį naudojant skaitmeninis turinys ar 
skaitmeninė paslauga padaroma
prieinamas vartotojui arba vartotojui 
leidžiama gauti šį turinį ar paslaugą ir kurį 
vartotojas pasirinko skaitmeniniam turiniui 
ar skaitmeninei paslaugai gauti.

Or. it

Pakeitimas 530



AM\1117404LT.docx 107/163 PE599.502v02-00

LT

Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trečiajam asmeniui, kuris 
eksploatuoja fizinį arba virtualų įrenginį, 
kurį naudojant turinys padaromas 
prieinamas vartotojui arba vartotojui 
leidžiama gauti šį turinį ir kurį vartotojas 
pasirinko skaitmeniniam turiniui gauti.

b) trečiajam asmeniui, kuris 
eksploatuoja fizinį arba virtualų įrenginį, 
kurį naudojant turinys padaromas 
prieinamas vartotojui arba vartotojui 
leidžiama gauti šį turinį ir kurį vartotojas 
pasirinko skaitmeniniam turiniui gauti; 
arba

Or. it

Pakeitimas 531
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) vartotojo pasirinktam trečiajam 
asmeniui.

Or. it

Pakeitimas 532
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teikėjas pateikia skaitmeninį turinį 
kai tik sudaroma sutartis, nebent šalys 
susitarė kitaip. Skaitmeninis turinys 
laikomas pateiktu, kai jis pateikiamas 
vartotojui arba, kai taikomas šio 
straipsnio 1 dalies b punktas, vartotojo 
pasirinktam trečiajam asmeniui, 

2. Teikėjas pateikia skaitmeninį turinį 
kai tik sudaroma sutartis, nebent šalys 
susitarė kitaip.
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atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

Or. en

Pakeitimas 533
Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teikėjas pateikia skaitmeninį turinį 
kai tik sudaroma sutartis, nebent šalys 
susitarė kitaip. Skaitmeninis turinys 
laikomas pateiktu, kai jis pateikiamas
vartotojui arba, kai taikomas šio straipsnio 
1 dalies b punktas, vartotojo pasirinktam 
trečiajam asmeniui, atsižvelgiant į tai, kas 
įvyksta pirmiau.

2. Nebent vartotojas ir teikėjas 
susitaria kitaip, teikėjas pateikia 
skaitmeninį turinį arba skaitmeninę 
paslaugą be reikalo nedelsdamas kai tik 
sudaroma sutartis. Laikoma, kad teikėjais 
įvykdo pareigą teikti skaitmeninį turinį 
arba skaitmeninę paslaugą, kai jie 
pateikiami vartotojui arba kai suteikiama 
prieiga prie jų, arba kai vartotojo 
pasirinktam trečiajam asmeniui taikomas 
šio straipsnio 1 dalies b arba c punktas, 
atsižvelgiant į tai, kas taikytina.

Or. en

Pakeitimas 534
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teikėjas pateikia skaitmeninį turinį
kai tik sudaroma sutartis, nebent šalys 
susitarė kitaip. Skaitmeninis turinys
laikomas pateiktu, kai jis pateikiamas 
vartotojui arba, kai taikomas šio straipsnio 
1 dalies b punktas, vartotojo pasirinktam 
trečiajam asmeniui, atsižvelgiant į tai, kas 
įvyksta pirmiau.

2. Nebent susitarimo šalys susitaria 
kitaip, teikėjas pateikia skaitmeninį turinį 
arba skaitmeninę paslaugą be reikalo 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 
dienų nuo sutarties sudarymo. 
Skaitmeninis turinys arba paslauga 
laikomi pateiktais, kai jis pateikiamas 
vartotojui arba, kai taikomas šio straipsnio 
1 dalies b punktas, vartotojo pasirinktam 
trečiajam asmeniui, atsižvelgiant į tai, kas 
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įvyksta pirmiau.

Or. ro

Pakeitimas 535
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teikėjas pateikia skaitmeninį turinį 
kai tik sudaroma sutartis, nebent šalys 
susitarė kitaip. Skaitmeninis turinys 
laikomas pateiktu, kai jis pateikiamas
vartotojui arba, kai taikomas šio straipsnio 
1 dalies b punktas, vartotojo pasirinktam 
trečiajam asmeniui, atsižvelgiant į tai, kas 
įvyksta pirmiau.

2. Teikėjas pateikia skaitmeninį turinį 
arba skaitmeninę paslaugą kai tik 
sudaroma sutartis, nebent šalys susitarė 
kitaip. Laikoma, kad teikėjais įvykdo 
pareigą teikti skaitmeninį turinį arba 
skaitmeninę paslaugą, kai jie pateikiami
vartotojui arba kai suteikiama prieiga prie 
jų, arba kai vartotojo pasirinktam trečiajam 
asmeniui taikomas šio straipsnio 1 dalies b 
arba c punktas, atsižvelgiant į tai, kas 
taikytina.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Direktyvos dėl vartotojų teisių 18 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 536
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teikėjas pateikia skaitmeninį turinį 
kai tik sudaroma sutartis, nebent šalys 
susitarė kitaip. Skaitmeninis turinys 
laikomas pateiktu, kai jis pateikiamas
vartotojui arba, kai taikomas šio straipsnio 
1 dalies b punktas, vartotojo pasirinktam 

2. Teikėjas pateikia skaitmeninį turinį 
ar skaitmeninę paslaugą per mėnesį nuo 
sutarties sudarymo, nebent šalys susitarė 
kitaip. Skaitmeninis turinys ar skaitmeninė 
paslauga laikomi pateiktais, kai jie 
padaromi prieinamais vartotojui arba, kai 
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trečiajam asmeniui, atsižvelgiant į tai, kas 
įvyksta pirmiau.

taikomas šio straipsnio 1 dalies b punktas, 
vartotojo pasirinktam trečiajam asmeniui, 
atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

Or. it

Pakeitimas 537
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teikėjas pateikia skaitmeninį turinį
kai tik sudaroma sutartis, nebent šalys 
susitarė kitaip. Skaitmeninis turinys 
laikomas pateiktu, kai jis pateikiamas 
vartotojui arba, kai taikomas šio straipsnio 
1 dalies b punktas, vartotojo pasirinktam 
trečiajam asmeniui, atsižvelgiant į tai, kas 
įvyksta pirmiau.

2. Teikėjas nepagrįstai nedelsdamas
pateikia skaitmeninį turinį kai sudaroma 
sutartis, nebent šalys susitarė kitaip. 
Skaitmeninis turinys laikomas pateiktu, kai 
jis pateikiamas vartotojui arba, kai 
taikomas šio straipsnio 1 dalies b punktas, 
vartotojo pasirinktam trečiajam asmeniui, 
atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

Or. en

Pakeitimas 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Pakeitimas

2. Teikėjas pateikia skaitmeninį turinį
kai tik sudaroma sutartis, nebent šalys 
susitarė kitaip. Skaitmeninis turinys 
laikomas pateiktu, kai jis pateikiamas 
vartotojui arba, kai taikomas šio straipsnio 
1 dalies b punktas, vartotojo pasirinktam 
trečiajam asmeniui, atsižvelgiant į tai, kas 
įvyksta pirmiau.

2. Teikėjas nepagrįstai nedelsdamas
pateikia skaitmeninį turinį kai sudaroma 
sutartis, nebent šalys susitarė kitaip. 
Skaitmeninis turinys laikomas pateiktu, kai 
jis pateikiamas vartotojui arba, kai 
taikomas šio straipsnio 1 dalies b punktas, 
vartotojo pasirinktam trečiajam asmeniui, 
atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

Or. en
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Pakeitimas 539
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu skaitmeninis turinys ar 
paslaugos pradedami teikti iškart 
pasirašius sutartį, teikėjas tinkamai 
informuoja vartotoją apie tai, kad šis 
netenka teisės atsisakyti sutarties, kaip 
numatyta Direktyvos 2011/83 dėl 
vartotojų teisių 16m straipsnyje.

Or. fr

Pakeitimas 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Dėl pavėluoto skaitmeninio turinio 
teikimo teikėjas kaltinamas tik tada, jeigu 
įrodoma, kad tai nesusiję su turinio 
perpardavimo platformos problemomis ar 
interneto prieigos problemomis.

Or. fr

Pakeitimas 541
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Maria Grapini, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
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Skaitmeninio turinio arba skaitmeninės 
paslaugos atitiktis sutarčiai

1. Kad skaitmeninis turinys arba 
skaitmeninė paslauga atitiktų sutartį, ji (-
s) taip pat turi atitikti 6, 6a, 7 ir 8 
straipsnių reikalavimus.

2. Jeigu sutartyje nustatyta, kad 
skaitmeninis turinys arba skaitmeninė 
paslauga turi būti teikiami per tam tikrą 
laikotarpį, skaitmeninis turinys arba 
skaitmeninė paslauga turi atitikti sutartį 
per visą tą laikotarpį. Laikini 
skaitmeninio turinio arba skaitmeninės 
paslaugos teikimo nutraukimai, kurie 
patenka į tiekėjo atsakomybę, laikomi 
sutarties nesilaikymo atvejais.

3. Jeigu nesusitarta kitaip, pateikiamas 
skaitmeninis turinys arba skaitmeninė
paslauga turi atitikti naujausią 
skaitmeninio turinio arba skaitmeninės 
paslaugos versiją, kuri buvo prieinama 
sutarties sudarymo metu.

4. Teikėjas privalo užtikrinti, kad 
vartotojui būtų pranešama apie 
skaitmeninio turinio ir skaitmeninių 
paslaugų atnaujinimus, kurie yra būtini 
siekiant užtikrinti skaitmeninio turinio ir 
skaitmeninių paslaugų atitiktį sutarčiai, ir 
kad jie vartotojui būtų teikiami. Kai 
vartotojas nusprendžia pasilikti savo 
dabartinę skaitmeninio turinio ar 
skaitmeninių paslaugų versiją, ši versija 
jam turėtų būti prieinama ir ja turi būti 
galima naudotis per pagrįstą laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma patogesnė skaityti struktūra: 5a straipsnis yra pradinis, kur aprašoma atitiktis ir tam 
tikri horizontalieji klausimai, 6 straipsnyje – subjektyvūs reikalavimai, 7 straipsnyje –
objektyvūs reikalavimai ir kt.

Pakeitimas 542
Daniel Buda
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaitmeninio turinio atitiktis sutarčiai Skaitmeninio turinio arba skaitmeninės 
paslaugos atitiktis sutarčiai

Or. ro

Pakeitimas 543
Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaitmeninio turinio atitiktis sutarčiai Skaitmeninio turinio arba skaitmeninės 
paslaugos atitiktis sutarčiai

Or. en

Pakeitimas 544
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaitmeninio turinio atitiktis sutarčiai Skaitmeninio turinio ar skaitmeninės 
paslaugos atitiktis sutarčiai

Or. it

Pakeitimas 545
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaitmeninio turinio atitiktis sutarčiai Skaitmeninio turinio ar paslaugų atitiktis 
sutarčiai

Or. fr

Pakeitimas 546
Daniel Dalton, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaitmeninio turinio atitiktis sutarčiai Reikalavimai dėl skaitmeninio turinio 
atitikties sutarčiai

Or. en

Pakeitimas 547
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Teikėjas pagal sutartį privalo 
vartotojui teikti skaitmeninį turinį ar 
paslaugas.

Or. fr

Pakeitimas 548
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis 1. Į sutartį įtraukiami visi susiję 
skaitmeninio turinio arba skaitmeninės 
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turinys, kai taikytina, turi: paslaugos atitikties vertinimo aspektai, 
taip pat atitinkama su asmens duomenų 
tvarkymu laikantis Reglamente (ES) 
2016/679 nustatytų įsipareigojimų susijusi 
informacija.

Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis turinys, 
kai taikytina, turi:

Or. en

Pakeitimas 549
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis 
turinys, kai taikytina, turi:

1. Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis 
turinys arba skaitmeninė paslauga, kai 
taikytina, turi:

Or. ro

Pakeitimas 550
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis 
turinys, kai taikytina, turi:

1. Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis 
turinys ar skaitmeninė paslauga, kai 
taikytina, turi:

Or. it

Pakeitimas 551
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis 
turinys, kai taikytina, turi:

1. (Tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas).

Or. en

Pakeitimas 552
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis 
turinys, kai taikytina, turi:

1. Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis 
turinys turi:

Or. fr

Pakeitimas 553
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būti tokio kiekio, kokybės, trukmės 
ir versijos, turėti tokias funkcijas, 
sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip 
antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, 
kaip reikalaujama pagal sutartį, įskaitant 
visą ikisutartinę informaciją, kuri yra 
sutarties sudedamoji dalis;

a) būti tokio kiekio, kokybės, trukmės 
ir versijos, turėti tokias funkcijas, 
sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip 
antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, 
kaip reikalaujama pagal sutartį, įskaitant 
visą ikisutartinę informaciją, kuri yra 
sutarties sudedamoji dalis, ar visus su 
teikėju siejamus reklaminius pranešimus, 
nebent teikėjas įrodo, kad neturėjo 
informacijos apie tokį pranešimą;

Or. it

Pakeitimas 554
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Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būti tokio kiekio, kokybės, trukmės 
ir versijos, turėti tokias funkcijas, 
sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip 
antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, 
kaip reikalaujama pagal sutartį, įskaitant 
visą ikisutartinę informaciją, kuri yra 
sutarties sudedamoji dalis;

a) būti tokio kiekio, kokybės, 
aprašymo, trukmės ir versijos, turėti tokias 
funkcijas, sąveikumą ir kitas veikimo 
savybes, kaip antai vartotojo duomenų 
prieinamumą, tęstinumą ir saugumą;

Or. fr

Pakeitimas 555
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būti tokio kiekio, kokybės, trukmės 
ir versijos, turėti tokias funkcijas, 
sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip 
antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, 
kaip reikalaujama pagal sutartį, įskaitant 
visą ikisutartinę informaciją, kuri yra 
sutarties sudedamoji dalis;

a) būti tokio kiekio, kokybės, aprašo,
trukmės ir versijos, turėti tokias funkcijas, 
sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip 
antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, 
kaip reikalaujama pagal sutartį, įskaitant 
visą ikisutartinę informaciją, kuri yra 
sutarties sudedamoji dalis;

Or. ro

Pakeitimas 556
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būti tokio kiekio, kokybės, trukmės 
ir versijos, turėti tokias funkcijas, 
sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip 

a) būti tokio kiekio, įrašo kokybės, 
trukmės ir versijos, turėti tokias funkcijas, 
sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip 
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antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, 
kaip reikalaujama pagal sutartį, įskaitant 
visą ikisutartinę informaciją, kuri yra 
sutarties sudedamoji dalis;

antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, 
kaip reikalaujama pagal sutartį, įskaitant 
visą ikisutartinę informaciją, kuri yra 
sutarties sudedamoji dalis;

Or. fr

Pakeitimas 557
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būti tokio kiekio, kokybės, trukmės 
ir versijos, turėti tokias funkcijas, 
sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip 
antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, 
kaip reikalaujama pagal sutartį, įskaitant 
visą ikisutartinę informaciją, kuri yra 
sutarties sudedamoji dalis;

a) būti tokio kiekio, kokybės, trukmės, 
funkcijų ir suderinamumo ir turėti kitas 
veikimo savybes, kaip antai prieinamumą, 
tęstinumą ir saugumą, įskaitant visą 
ikisutartinę informaciją, kuri yra sutarties 
sudedamoji dalis;

Or. fr

Pakeitimas 558
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būti tokio kiekio, kokybės, trukmės 
ir versijos, turėti tokias funkcijas,
sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip 
antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, 
kaip reikalaujama pagal sutartį, įskaitant 
visą ikisutartinę informaciją, kuri yra 
sutarties sudedamoji dalis;

a) būti tokio kiekio, kokybės, trukmės 
ir versijos, turėti tokias funkcijas ir kitas 
savybes, kaip antai veikimą, prieinamumą, 
tęstinumą ir saugumą, kaip reikalaujama 
pagal sutartį, įskaitant visą ikisutartinę 
informaciją, kuri yra sutarties sudedamoji 
dalis;

Or. fr
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Pakeitimas 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitikti bet kokią konkrečią paskirtį, 
kuriai vartotojui reikia šio turinio, apie 
kurią vartotojas pranešė teikėjui 
sudarydamas sutartį ir su kuria teikėjas 
sutiko;

(b) atitikti vartotojo teisėtus lūkesčius 
ir atitikti bet kokią konkrečią paskirtį, 
kuriai vartotojui reikia šio turinio;

Or. en

Pakeitimas 560
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitikti bet kokią konkrečią paskirtį, 
kuriai vartotojui reikia šio turinio, apie 
kurią vartotojas pranešė teikėjui 
sudarydamas sutartį ir su kuria teikėjas 
sutiko;

b) atitikti bet kokią konkrečią paskirtį, 
kuriai vartotojui reikia šio turinio, apie 
kurią vartotojas pranešė teikėjui ne vėliau 
kaip sudarydamas sutartį ir su kuria 
teikėjas sutiko;

Or. fr

Pakeitimas 561
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) turi atitikti paskirtį, kuriai taip pat 
apibūdintas skaitmeninis turinys 
paprastai būtų naudojamas, ir turėti tam 
tikras savybes, įskaitant jo funkcijas, 
sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip 
antai prieinamumą, tęstinumą ir 
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saugumą, kurių vartotojai gali pagrįstai 
tikėtis, atsižvelgiant į:

1) vartotojų teisėtus lūkesčius;

2) esamus tarptautinius arba 
Europos techninius standartus, o jeigu jų 
nėra, – taikytinus šios verslo srities elgesio 
kodeksus ir gerąją patirtį, ir

3) esamus informacinių sistemų ir 
skaitmeninės aplinkos saugumo 
geriausios praktikos pavyzdžius;

4) bet kokį paties teikėjo, jo ar kitų 
asmenų, veikiančių ankstesnėse sandorių 
grandinės grandyse, vardu padarytą viešą 
pareiškimą, nebent teikėjas įrodo, kad:

i) jis nežinojo ir pagrįstai negalėjo 
žinoti apie tokį pareiškimą;

ii) sudarant sutartį pareiškimas buvo 
ištaisytas ir vartotojas turėjo galimybę 
sužinoti apie ištaisymą;

iii) šis pareiškimas negalėjo paveikti 
sprendimo įsigyti skaitmeninį turinį.

Or. en

Pakeitimas 562
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) būti tinkamu paskirčiai, kuriai 
įprastai yra naudojami panašaus 
pobūdžio skaitmeninis turinys ar 
paslaugos;

Or. fr

Pakeitimas 563
Virginie Rozière
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) būti kokybiškas ir tinkamai teikti 
paslaugas, kaip įprastai yra teikiamas taip 
pat apibūdintas skaitmeninis turinys, kurį 
vartotojas gali pagrįstai gauti, 
atsižvelgiant į turinio ir paslaugų pobūdį 
ir, prireikus, atsižvelgiant į viešus teikėjo 
ar trečiojo asmens, kuris yra atstovas, 
pareiškimus reklamuojant arba 
ženklinant turinį ar paslaugas apie 
konkrečias turinio ar paslaugų savybes.

Or. fr

Pakeitimas 564
Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) būti pateiktas kartu su bet kokiais 
nurodymais ir vartotojo pagalba, kuri yra 
numatyta pagal sutartį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 565
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) būti pateiktas kartu su bet kokiais
nurodymais ir vartotojo pagalba, kuri yra 
numatyta pagal sutartį; ir

c) būti pateiktas kartu su visais 
priedais, įrengimo nurodymais ir vartotojo 
pagalba, kuri yra numatyta pagal sutartį; ir

Or. it
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Pakeitimas 566
Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būti atnaujintas, kaip numatyta 
pagal sutartį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 567
Virginie Rozière

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būti atnaujintas, kaip numatyta 
pagal sutartį.

d) būti atnaujintas, kaip numatyta 
pagal sutartį, turi būti suteikiama 
informacija prieš sudarant sutartį, 
teikiama reklama ar žymėjimas.

Or. fr

Pakeitimas 568
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) atitikti teisėtus vartotojų lūkesčius;

Or. ro

Pakeitimas 569
Virginie Rozière
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu sutartyje, kai taikytina, 
aiškiai ir išsamiai nenurodyti 
skaitmeniniam turiniui pagal šio 
straipsnio 1 dalį taikomi reikalavimai,
skaitmeninis turinys turi atitikti paskirtį, 
kuriai taip pat apibūdintas skaitmeninis 
turinys paprastai būtų naudojamas, 
įskaitant jo funkcijas, sąveikumą ir kitas 
veikimo savybes, kaip antai prieinamumą, 
tęstinumą ir saugumą, atsižvelgiant į:

Išbraukta.

a) tai, ar skaitmeninis turinys pateikiamas 
sumokėjus kainą ar už kitokį atlygį nei 
pinigai;

b) prireikus, į visas egzistuojančias 
tarptautines technines taisykles, o jeigu jų 
nėra, į tam sektoriui taikomas technines 
taisykles, elgesio kodeksus ir gerąją 
patirtį;

c) bet kokį paties teikėjo, jo ar kitų 
asmenų, veikiančių ankstesnėse sandorių 
grandinės grandyse, vardu padarytą viešą 
pareiškimą, nebent teikėjas įrodo, kad:

i) nežinojo ir pagrįstai negalėjo žinoti apie 
tokį pareiškimą;

ii) iki sutarties sudarymo šis pareiškimas 
buvo ištaisytas;

iii) šis pareiškimas negalėjo paveikti 
sprendimo įsigyti skaitmeninį turinį.

Or. fr

Pakeitimas 570
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. Jeigu sutartyje, kai taikytina, 
aiškiai ir išsamiai nenurodyti 
skaitmeniniam turiniui pagal šio 
straipsnio 1 dalį taikomi reikalavimai, 
skaitmeninis turinys turi atitikti paskirtį, 
kuriai taip pat apibūdintas skaitmeninis 
turinys paprastai būtų naudojamas, 
įskaitant jo funkcijas, sąveikumą ir kitas 
veikimo savybes, kaip antai prieinamumą, 
tęstinumą ir saugumą, atsižvelgiant į:

Išbraukta.

a) tai, ar skaitmeninis turinys pateikiamas 
sumokėjus kainą ar už kitokį atlygį nei 
pinigai;

b) kai taikytina, visus esamus 
tarptautinius techninius standartus, o 
jeigu jų nėra, – taikytinus šios verslo 
srities elgesio kodeksus ir gerąją patirtį, ir 
ir

c) bet kokį paties teikėjo, jo ar kitų 
asmenų, veikiančių ankstesnėse sandorių 
grandinės grandyse, vardu padarytą viešą 
pareiškimą, nebent teikėjas įrodo, kad:

i) nežinojo ir pagrįstai negalėjo žinoti apie 
tokį pareiškimą;

ii) iki sutarties sudarymo šis pareiškimas 
buvo ištaisytas;

iii šis pareiškimas negalėjo paveikti 
sprendimo įsigyti skaitmeninį turinį.

Or. it

Pakeitimas 571
Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu sutartyje, kai taikytina, 
aiškiai ir išsamiai nenurodyti 
skaitmeniniam turiniui pagal šio 
straipsnio 1 dalį taikomi reikalavimai, 
skaitmeninis turinys turi atitikti paskirtį, 

Išbraukta.
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kuriai taip pat apibūdintas skaitmeninis 
turinys paprastai būtų naudojamas, 
įskaitant jo funkcijas, sąveikumą ir kitas 
veikimo savybes, kaip antai prieinamumą, 
tęstinumą ir saugumą, atsižvelgiant į:

a) tai, ar skaitmeninis turinys 
pateikiamas sumokėjus kainą ar už kitokį 
atlygį nei pinigai;

b) kai taikytina, visus esamus 
tarptautinius techninius standartus, o 
jeigu jų nėra, – taikytinus šios verslo 
srities elgesio kodeksus ir gerąją patirtį, ir

c) bet kokį paties teikėjo, jo ar kitų 
asmenų, veikiančių ankstesnėse sandorių 
grandinės grandyse, vardu padarytą viešą 
pareiškimą, nebent teikėjas įrodo, kad:

i) nežinojo ir pagrįstai negalėjo 
žinoti apie tokį pareiškimą;

ii) iki sutarties sudarymo šis 
pareiškimas buvo ištaisytas;

iii) šis pareiškimas negalėjo paveikti 
sprendimo įsigyti skaitmeninį turinį.

Or. en

Pakeitimas 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu sutartyje, kai taikytina, aiškiai 
ir išsamiai nenurodyti skaitmeniniam 
turiniui pagal šio straipsnio 1 dalį taikomi 
reikalavimai, skaitmeninis turinys turi 
atitikti paskirtį, kuriai taip pat apibūdintas 
skaitmeninis turinys paprastai būtų 
naudojamas, įskaitant jo funkcijas, 
sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip 
antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, 
atsižvelgiant į:

2. Jeigu sutartyje, kai taikytina, aiškiai 
ir išsamiai nenurodyti skaitmeniniam 
turiniui pagal šio straipsnio 1 dalį taikomi 
reikalavimai, skaitmeninis turinys turi 
atitikti paskirtį, kuriai taip pat apibūdintas 
skaitmeninis turinys paprastai būtų 
naudojamas, įskaitant jo funkcijas, 
sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip 
antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą,
ir atitikti standartus, kurių vartotojas 
galėtų pagrįstai tikėtis, atsižvelgiant į:
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Or. en

Pagrindimas

Priklausomai nuo skaitmeninio turinio ir paslaugų tipo ir naudojimo, vartotojų lūkesčiai gali 
laibai skirtis, todėl juos reikėtų objektyviai nustatyti, atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir tikslą, 
atvejo aplinkybes, visų pirma atsižvelgiant į sparčiai kintančius skaitmeninio sektoriaus 
įmonių verslo modelius ir į sparčius skaitmeninio turinio ir paslaugų inovacijų tempus bei į 
susijusių šalių naudojimą ir praktiką.

Pakeitimas 573
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu sutartyje, kai taikytina, aiškiai 
ir išsamiai nenurodyti skaitmeniniam 
turiniui pagal šio straipsnio 1 dalį taikomi 
reikalavimai, skaitmeninis turinys turi 
atitikti paskirtį, kuriai taip pat apibūdintas 
skaitmeninis turinys paprastai būtų 
naudojamas, įskaitant jo funkcijas, 
sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip 
antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, 
atsižvelgiant į:

2. Jeigu sutartyje, kai taikytina, aiškiai 
ir išsamiai nenurodyti skaitmeniniam 
turiniui pagal šio straipsnio 1 dalį taikomi 
reikalavimai, skaitmeninis turinys turi 
atitikti paskirtį, kurios vartotojai galėtų 
pagrįstai tikėtis ar kuriai taip pat 
apibūdintas skaitmeninis turinys paprastai 
būtų naudojamas, įskaitant jo funkcijas, 
sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip 
antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, 
atsižvelgiant į:

Or. en

Pakeitimas 574
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu sutartyje, kai taikytina, aiškiai 
ir išsamiai nenurodyti skaitmeniniam 
turiniui pagal šio straipsnio 1 dalį taikomi 
reikalavimai, skaitmeninis turinys turi 
atitikti paskirtį, kuriai taip pat apibūdintas 
skaitmeninis turinys paprastai būtų 

2. Jeigu sutartyje, kai taikytina, aiškiai 
ir išsamiai nenurodyti skaitmeniniam 
turiniui pagal šio straipsnio 1 dalį taikomi 
reikalavimai, skaitmeninis turinys turi 
atitikti paskirtį, kuriai taip pat apibūdintas 
skaitmeninis turinys paprastai būtų 
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naudojamas, įskaitant jo funkcijas, 
sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip 
antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, 
atsižvelgiant į:

naudojamas, įskaitant jo funkcijas ir kitas 
savybes, kaip antai veikimą, prieinamumą, 
tęstinumą ir saugumą, atsižvelgiant į:

Or. fr

Pakeitimas 575
Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tai, ar skaitmeninis turinys 
pateikiamas sumokėjus kainą ar už kitokį 
atlygį nei pinigai;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 576
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tai, ar skaitmeninis turinys 
pateikiamas sumokėjus kainą ar už kitokį 
atlygį nei pinigai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 577
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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a) tai, ar skaitmeninis turinys 
pateikiamas sumokėjus kainą ar už kitokį 
atlygį nei pinigai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 578
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Afzal Khan, Maria 
Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tai, ar skaitmeninis turinys
pateikiamas sumokėjus kainą ar už kitokį 
atlygį nei pinigai;

a) sąveikumas, kurio vartotojas gali 
pagrįstai tikėtis iš neribotam laikotarpiui 
pateikto elektroninio failo, reiškia, kad 
neatsižvelgiant į sutarties sąlygas šis 
elektroninis failas yra pateikiamas tik kaip 
atvirojo formato failas. Tokio failo, 
kuriam naudojamos firminės 
technologinės apsaugos priemonės, 
teikėjas leidžia kitiems to 
pageidaujantiems failų ar skaitmeninių 
paslaugų teikėjams susipažinti su 
informacija, kuri yra būtina sąveikumo 
tikslais. Jis netaiko kitų techninės arba 
programinės įrangos apribojimų, kad 
neleistų pasiekti ir naudoti failo kitoje 
skaitmeninėje aplinkoje, nei tas failas 
buvo pateiktas, ir tai reiškia, kad 
vartotojai gali pasiekti skaitmeninį turinį 
nenaudodami taikomųjų programų ar 
kitų technologijų, kad konvertuotų turinį, 
kurį jie nori pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 579
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai taikytina, visus esamus 
tarptautinius techninius standartus, o 
jeigu jų nėra, – taikytinus šios verslo 
srities elgesio kodeksus ir gerąją patirtį, ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 580
Marlene Mizzi

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kai taikytina, visus esamus 
tarptautinius techninius standartus, o jeigu 
jų nėra, – taikytinus šios verslo srities 
elgesio kodeksus ir gerąją patirtį, ir

b) kai taikytina, visus esamus 
techninius standartus, o jeigu jų nėra, –
taikytinus šios verslo srities elgesio 
kodeksus ir gerąją patirtį, ir

Or. en

Pakeitimas 581
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nežinojo ir pagrįstai negalėjo 
žinoti apie tokį pareiškimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 582
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) iki sutarties sudarymo šis 
pareiškimas buvo ištaisytas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 583
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) šis pareiškimas negalėjo paveikti 
sprendimo įsigyti skaitmeninį turinį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 584
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu sutartyje nustatyta, kad 
skaitmeninis turinys turi būti teikiamas per 
tam tikrą laikotarpį, skaitmeninis turinys 
turi atitikti sutartį per visą šį laikotarpį.

3. Jeigu sutartyje nustatyta, kad 
skaitmeninis turinys turi būti teikiamas per 
tam tikrą laikotarpį, skaitmeninis turinys 
turi atitikti sutartį per visą šį laikotarpį. 
Teikėjas per įprastą prekės naudojimo 
trukmę turi atnaujinti į prekę įdiegtą 
skaitmeninį turinį, kai remiantis teisės 
aktuose nustatytais reikalavimais tai 
būtina prekės naudojimui pagal paskirtį.

Or. de

Pagrindimas

Nustatyti skaitmeninio turinio atitikties sutarčiai reikalavimai ir vartotojams suteiktos teisės 
nustačius neatitiktį yra tikslingas ir tinkamas kriterijus, todėl jis turėtų būti taikomas ir į 
fizines prekes įdiegtam skaitmeniniam turiniui. Kad vartotojui būtų lengviau naudotis savo 
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teisėmis, atsakomybę už atitiktį sutarčiai turėtų prisiimti prekės pardavėjas, neatsižvelgiant į 
konkrečius sutartinius vartotojo ir skaitmeninio turinio teikėjo ryšius.

Pakeitimas 585
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu sutartyje nustatyta, kad 
skaitmeninis turinys turi būti teikiamas per 
tam tikrą laikotarpį, skaitmeninis turinys 
turi atitikti sutartį per visą šį laikotarpį.

3. Jeigu sutartyje nustatyta, kad 
skaitmeninis turinys arba skaitmeninė 
paslauga turi būti teikiami per tam tikrą 
laikotarpį, skaitmeninis turinys arba 
skaitmeninė paslauga, įskaitant, jei reikia, 
teikėjo teikiamus saugumo atnaujinimus,
turi atitikti sutartį per visą šį laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 586
Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu sutartyje nustatyta, kad 
skaitmeninis turinys turi būti teikiamas per 
tam tikrą laikotarpį, skaitmeninis turinys 
turi atitikti sutartį per visą šį laikotarpį.

3. Jeigu sutartyje nustatyta, kad 
skaitmeninis turinys arba skaitmeninė 
paslauga turi būti teikiami per tam tikrą 
laikotarpį, skaitmeninis turinys arba 
skaitmeninė paslauga turi atitikti sutartį 
per visą šį laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 587
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu sutartyje nustatyta, kad 
skaitmeninis turinys turi būti teikiamas per 
tam tikrą laikotarpį, skaitmeninis turinys 
turi atitikti sutartį per visą šį laikotarpį.

3. Jeigu sutartyje nustatyta, kad 
skaitmeninis turinys turi būti teikiamas per 
tam tikrą laikotarpį, skaitmeninis turinys ar 
skaitmeninė paslauga turi atitikti sutartį 
per visą šį laikotarpį.

Or. it

Pakeitimas 588
Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalies 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Jei skaitmeninis turinys 
pateikiamas per nustatytą laikotarpį ir tas 
skaitmeninis turinys yra integruotas į 
prekę, prekės tiekėjas užtikrina, kad 
integruotas skaitmeninis turinys atitiks 
sutartį, kaip nurodyta šio straipsnio 1 
dalyje, arba kad tiks tikslui, kaip nurodyta 
šio straipsnio 2 dalyje, įskaitant 
integruoto turinio atnaujinimą, kurio gali 
tikėtis vartotojas atsižvelgiant į prekės rūšį 
ir sutartį, vartotojo pateiktą kitą atlygį ir 
galimą saugumo riziką;

Or. en

Pakeitimas 589
Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu nesusitarta kitaip, 
pateikiamas skaitmeninis turinys turi 
atitikti naujausią skaitmeninio turinio 
versiją, kuri buvo prieinama sutarties 

Išbraukta.
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sudarymo metu,

Or. en

Pakeitimas 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu nesusitarta kitaip, 
pateikiamas skaitmeninis turinys turi 
atitikti naujausią skaitmeninio turinio 
versiją, kuri buvo prieinama sutarties 
sudarymo metu,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl teikiamos versijos turėtų susitarti teikėjas ir vartotojas pagal techninius reikalavimus ir 
turinio sąveikumą su vartotojo skaitmenine aplinka.

Pakeitimas 591
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu nesusitarta kitaip, pateikiamas 
skaitmeninis turinys turi atitikti naujausią 
skaitmeninio turinio versiją, kuri buvo 
prieinama sutarties sudarymo metu,

4. Jeigu nesusitarta kitaip, pateikiamas 
skaitmeninis turinys arba skaitmeninė 
paslauga turi atitikti naujausią 
skaitmeninio turinio arba skaitmeninės 
paslaugos versiją, kuri buvo prieinama 
sutarties sudarymo metu.

Or. en

Pakeitimas 592
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Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu sutartis apima kultūrinį 
turinį, kuriame yra kūrinių, saugomų 
pagal autorių teises, pagal sutarties 
suderinamumą turi būti laikomasi visų 
teisės aktų, pagal kuriuos saugomos 
autorių teisės.

Or. fr

Pakeitimas 593
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kad skaitmeninis turinys atitiktų 
sutartį, jis taip pat turi atitikti 7 ir 8 
straipsnių reikalavimus.

5. Kad skaitmeninis turinys arba 
skaitmeninė paslauga atitiktų sutartį, jis 
taip pat turi atitikti 7 ir 8 straipsnių 
reikalavimus ir pritaikytosios duomenų 
apsaugos bei standartinės duomenų 
apsaugos principus, nustatytus 
Reglamento (ES) 2016/679 26 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 594
Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kad skaitmeninis turinys atitiktų 
sutartį, jis taip pat turi atitikti 7 ir 8 
straipsnių reikalavimus.

5. Kad skaitmeninis turinys arba 
skaitmeninė paslauga atitiktų sutartį, ji (-
s) taip pat turi atitikti 6a, 7 ir 8 straipsnių 
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reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 595
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kad skaitmeninis turinys atitiktų 
sutartį, jis taip pat turi atitikti 7 ir 8 
straipsnių reikalavimus.

5. Kad skaitmeninis turinys atitiktų 
sutartį, jis taip pat turi atitikti 6a, 7 ir 8 
straipsnių reikalavimus.

Or. it

Pakeitimas 596
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kad skaitmeninis turinys atitiktų 
sutartį, jis taip pat turi atitikti 7 ir 8 
straipsnių reikalavimus.

5. Kad skaitmeninis turinys atitiktų 
sutartį, jis taip pat turi atitikti 7 straipsnio
reikalavimus.

Or. fr

Pakeitimas 597
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kad skaitmeninis turinys atitiktų 
sutartį, jis taip pat turi atitikti 7 ir 8 
straipsnių reikalavimus.

5. Kad skaitmeninis turinys atitiktų 
sutartį, jis taip pat turi atitikti 7 straipsnio
reikalavimus.
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Or. fr

Pakeitimas 598
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kad skaitmeninis turinys atitiktų 
sutartį, jis taip pat turi atitikti 7 ir 8 
straipsnių reikalavimus.

5. Kad skaitmeninis turinys atitiktų 
sutartį, jis taip pat turi atitikti 7 straipsnio
reikalavimus.

Or. fr

Pakeitimas 599
Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Sutarties šalys gali susitarti 
nesilaikyti objektyvių kriterijų, kurių 
reikalaujama pagal 1 ir 3 dalis, su sąlyga, 
kad sutarties sudarymo metu vartotojas 
žino apie šią specifinę skaitmeninio 
turinio savybę ir aiškiai sutinka su tuo
sudarydamas sutartį.

Or. en

Pakeitimas 600
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
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Skaitmeninio turinio arba skaitmeninės 
paslaugos atitikties kriterijai

1. Skaitmeninis turinys arba skaitmeninė 
paslauga turi:

a) būti tinkami bet kokiai konkrečiai 
paskirčiai, apie kurią pardavėjas buvo 
informuotas sutarties sudarymo 
momentu, išskyrus tuos atvejus, kai iš 
aplinkybių matyti, kad pirkėjas 
nepasitikėjo arba kad pirkėjui nebuvo 
protinga pasitikėti teikėjo kompetencija ir 
vertinimu;

b) būti tinkami paskirtims, kurioms tokios 
pačios rūšies skaitmeninis turinys ar 
skaitmeninė paslauga paprastai 
naudojami;

c) būti pateikti su priedais, įrengimo ar 
kitomis sutartyje numatytomis 
instrukcijomis;

d) turėti savybes ir veikimo ypatybes, 
nurodytas ikisutartiniame pareiškime ar 
reklaminiame pranešime;

2. Jeigu sutartyje, kai taikytina, aiškiai ir 
išsamiai nenurodyti skaitmeniniam 
turiniui pagal šio straipsnio 1 dalį taikomi 
reikalavimai, skaitmeninis turinys turi 
atitikti paskirtį, kuriai taip pat apibūdintas 
skaitmeninis turinys paprastai būtų 
naudojamas, įskaitant jo funkcijas, 
sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip 
antai prieinamumą, tęstinumą ir 
saugumą, atsižvelgiant į:

a) tai, ar skaitmeninis turinys pateikiamas 
sumokėjus kainą ar už kitokį atlygį nei 
pinigai;

b) kai taikytina, visus esamus 
tarptautinius techninius standartus, o 
jeigu jų nėra, – taikytinus šios verslo 
srities elgesio kodeksus ir gerąją patirtį, ir 
ir

c) bet kokį paties teikėjo, jo ar kitų 
asmenų, veikiančių ankstesnėse sandorių 
grandinės grandyse, vardu padarytą viešą 
pareiškimą, nebent teikėjas įrodo, kad:
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i) nežinojo ir pagrįstai negalėjo žinoti apie 
tokį pareiškimą;

ii) iki sutarties sudarymo šis pareiškimas 
buvo ištaisytas;

iii šis pareiškimas negalėjo paveikti 
sprendimo įsigyti skaitmeninį turinį.

Or. it

Pakeitimas 601
Eva Maydell

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 a straipsnis

Objektyvūs atitikties sutarčiai 
reikalavimai

1. Skaitmeninis turinys arba skaitmeninė 
paslauga, kai taikytina, turi:

a) tikti tikslams, kuriems tą patį aprašymą 
atitinkantis skaitmeninis turinys būtų 
paprastai naudojamas, atsižvelgiant, kai 
taikytina, į visus esamus techninius 
standartus arba, jei tokių techninių 
standartų nėra, į galiojančius pramonės 
elgesio kodeksus ir gerosios patirties 
pavyzdžius;

a) būti pateiktas kartu su bet kokiais 
priedais, nurodymais ir vartotojo pagalba, 
kuri yra numatyta pagal sutartį, ir

b) turėti savybes, funkcionalumą, 
sąveikumą ir kitas veikimo ypatybes, pvz., 
prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, 
kurios paprastai yra įprastos to paties tipo 
skaitmeniniam turiniui ir skaitmeninėms 
paslaugoms ir kurių vartotojas gali 
pagrįstai tikėtis pagal skaitmeninio 
turinio arba skaitmeninės paslaugos 
pobūdį, atsižvelgiant į: bet kokį paties 
teikėjo, jo ar kitų asmenų, veikiančių 
ankstesnėse sandorių grandinės grandyse, 
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vardu padarytą viešą pareiškimą, nebent 
teikėjas gali įrodyti, kad:

i) jis nežinojo ir pagrįstai negalėjo 
žinoti apie tokį pareiškimą;

ii) iki sutarties sudarymo šis 
pareiškimas buvo ištaisytas;

iii) šis pareiškimas negalėjo paveikti 
sprendimo įsigyti skaitmeninį turinį arba 
skaitmeninę paslaugą.

c) būti atnaujintas, kad tiktų paskirčiai ir 
atitiktų būseną, kurios vartotojas gali 
pagrįstai tikėtis, atsižvelgiant į 
skaitmeninio turinio arba skaitmeninės 
paslaugos pobūdį;

2) pateikiamas skaitmeninis turinys arba
skaitmeninė paslauga turi atitikti 
naujausią skaitmeninio turinio arba 
skaitmeninės paslaugos versiją, kuri buvo 
prieinama sutarties sudarymo metu.

Or. en

Pakeitimas 602
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaitmeninio turinio integravimas Skaitmeninio turinio arba skaitmeninių 
paslaugų integravimas

Or. en

Pakeitimas 603
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Jeigu skaitmeninis turinys neteisingai 
integruotas į vartotojo skaitmeninę 
aplinką, bet kokia neatitiktis, atsiradusi dėl 
neteisingo integravimo, laikoma 
skaitmeninio turinio neatitiktimi, jeigu:

Jeigu skaitmeninis turinys ar skaitmeninė 
paslauga neteisingai integruoti į vartotojo 
skaitmeninę aplinką, bet kokia neatitiktis, 
atsiradusi dėl neteisingo integravimo, 
laikoma skaitmeninio turinio ar 
skaitmeninės paslaugos neatitiktimi, jeigu:

Or. it

Pakeitimas 604
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu skaitmeninis turinys neteisingai 
integruotas į vartotojo skaitmeninę 
aplinką, bet kokia neatitiktis, atsiradusi dėl 
neteisingo integravimo, laikoma 
skaitmeninio turinio neatitiktimi, jeigu:

Jeigu skaitmeninis turinys arba 
skaitmeninė paslauga neteisingai 
integruoti į vartotojo skaitmeninę aplinką, 
bet kokia neatitiktis, atsiradusi dėl 
neteisingo integravimo, laikoma sutarties
neatitiktimi, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 605
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu skaitmeninis turinys neteisingai 
integruotas į vartotojo skaitmeninę 
aplinką, bet kokia neatitiktis, atsiradusi dėl 
neteisingo integravimo, laikoma 
skaitmeninio turinio neatitiktimi, jeigu:

Jeigu skaitmeninis turinys arba 
skaitmeninė paslauga neteisingai 
integruoti į vartotojo skaitmeninę aplinką, 
bet kokia neatitiktis, atsiradusi dėl 
neteisingo integravimo, laikoma sutarties
neatitiktimi, jeigu:

Or. en
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Pakeitimas 606
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skaitmeninį turinį integravo teikėjas 
arba tai buvo padaryta už tai atsakant 
teikėjui;

a) skaitmeninį turinį arba skaitmeninę 
paslaugą integravo teikėjas arba tai buvo 
padaryta už tai atsakant teikėjui;

Or. en

Pakeitimas 607
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skaitmeninį turinį integravo teikėjas 
arba tai buvo padaryta už tai atsakant 
teikėjui;

a) skaitmeninį turinį arba skaitmeninę 
paslaugą integravo teikėjas arba tai buvo 
padaryta už tai atsakant teikėjui;

Or. en

Pakeitimas 608
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skaitmeninį turinį integravo teikėjas 
arba tai buvo padaryta už tai atsakant 
teikėjui; arba

a) skaitmeninį turinį ar skaitmeninę 
paslaugą integravo teikėjas arba tai buvo 
padaryta už tai atsakant teikėjui; arba

Or. it
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Pakeitimas 609
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vartotojas ketino integruoti 
skaitmeninį turinį ir neteisingą integravimą 
lėmė integravimo instrukcijų trūkumai, 
jeigu šios instrukcijos buvo pateiktos pagal 
6 straipsnio 1 dalies c punktą arba turėjo 
būti pateiktos pagal 6 straipsnio 2 dalį.

b) vartotojas ketino integruoti 
skaitmeninį turinį arba skaitmeninę 
paslaugą ir neteisingą integravimą lėmė 
integravimo instrukcijų trūkumai, jeigu 
šios instrukcijos buvo pateiktos pagal 6 
straipsnio 1a dalies b punktą arba turėjo 
būti pateiktos pagal 6 straipsnio 1a dalies c 
punktą.

Or. en

Pakeitimas 610
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vartotojas ketino integruoti 
skaitmeninį turinį ir neteisingą integravimą 
lėmė integravimo instrukcijų trūkumai, 
jeigu šios instrukcijos buvo pateiktos pagal 
6 straipsnio 1 dalies c punktą arba turėjo 
būti pateiktos pagal 6 straipsnio 2 dalį.

b) vartotojas ketino integruoti 
skaitmeninį turinį arba skaitmeninę 
paslaugą ir neteisingą integravimą lėmė 
integravimo instrukcijų trūkumai, jeigu 
šios instrukcijos buvo pateiktos pagal 6 
straipsnio 1 dalies b punktą arba turėjo būti 
pateiktos pagal 6 straipsnio 1a dalies c 
punktą.

Or. en

Pakeitimas 611
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vartotojas ketino integruoti 
skaitmeninį turinį ir neteisingą integravimą 
lėmė integravimo instrukcijų trūkumai, 
jeigu šios instrukcijos buvo pateiktos pagal 
6 straipsnio 1 dalies c punktą arba turėjo 
būti pateiktos pagal 6 straipsnio 2 dalį.

b) vartotojas ketino integruoti 
skaitmeninį turinį ir neteisingą integravimą 
lėmė integravimo instrukcijų trūkumai, 
jeigu šios instrukcijos buvo pateiktos pagal 
6 straipsnio 1 dalies c punktą arba turėjo 
būti pateiktos pagal 6 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 612
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vartotojas ketino integruoti 
skaitmeninį turinį ir neteisingą integravimą 
lėmė integravimo instrukcijų trūkumai, 
jeigu šios instrukcijos buvo pateiktos pagal 
6 straipsnio 1 dalies c punktą arba turėjo 
būti pateiktos pagal 6 straipsnio 2 dalį.

b) vartotojas ketino integruoti 
skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą
ir neteisingą integravimą lėmė integravimo 
instrukcijų trūkumai, jeigu šios instrukcijos 
buvo pateiktos pagal 6 straipsnio 1 dalies c 
punktą arba turėjo būti pateiktos pagal 6 
straipsnio 2 dalį.

Or. it

Pakeitimas 613
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio pirmos pastraipos antra dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teikėjas ir 
vartotojas privalo iš anksto užtikrinti, kad 
bus sudaryta turinio suderinamumo su 
vartotojo skaitmenine aplinka sutartis.

Or. fr
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Pakeitimas 614
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis

Skaitmeninių knygų sąveikumas

1. Skaitmeninė knyga, teikiama be laiko 
trukmės apribojimų, turi būti sąveiki ir 
teikiama tik atviru formatu.

2. Jeigu vartotojas naudoja technines 
apsaugos priemones, jis kitiems 
skaitmeninių knygų laikmenų teikėjams, 
kurie to paprašo, pateikia reikalingą 
informaciją, susijusią su sąveikumu.

Or. fr

Pakeitimas 615
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tuo metu, kai skaitmeninis turinys
pateikiamas vartotojui, tretieji asmenys 
neturi turėti jokių teisių į šį turinį, įskaitant 
intelektine nuosavybe grindžiamas teises, 
kad skaitmeninis turinys galėtų būti 
naudojamas pagal sutartį

1. Kad skaitmeninis turinys galėtų 
būti naudojamas pagal sutartį, tuo metu, 
kai jis pateikiamas vartotojui, tretieji 
asmenys neturi turėti tokių teisių į šį turinį, 
įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kurios galėtų kliudyti 
vartotojui skaitmeninį turinį naudoti 
pagal sutartį.

Or. de

Pagrindimas

Pagal dabartinę formuluotę skaitmeninis turinys turėtų būti nesusijęs su jokiomis teisėmis. 
Tačiau pakanka, kad jis būtų nesusijęs teisėmis, kurios galėtų kliudyti juo naudotis.
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Pakeitimas 616
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tuo metu, kai skaitmeninis turinys 
pateikiamas vartotojui, tretieji asmenys 
neturi turėti jokių teisių į šį turinį, įskaitant 
intelektine nuosavybe grindžiamas teises,
kad skaitmeninis turinys galėtų būti 
naudojamas pagal sutartį.

1. Tretieji asmenys neturi turėti jokių 
teisių į skaitmeninį turinį arba 
skaitmeninę paslaugą, dėl kurių kiltų 
apribojimų, įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, dėl kurių vartotojas 
negalėtų naudotis skaitmeniniu turiniu 
arba skaitmenine paslauga pagal sutartį.

Or. en

Pakeitimas 617
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tuo metu, kai skaitmeninis turinys 
pateikiamas vartotojui, tretieji asmenys 
neturi turėti jokių teisių į šį turinį, įskaitant 
intelektine nuosavybe grindžiamas teises,
kad skaitmeninis turinys galėtų būti 
naudojamas pagal sutartį.

1. Tretieji asmenys neturi turėti jokių 
teisių į skaitmeninį turinį arba 
skaitmeninę paslaugą, dėl kurių kiltų 
apribojimų, įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, dėl kurių vartotojas 
negalėtų naudotis skaitmeniniu turiniu 
arba skaitmenine paslauga pagal sutartį.

Or. en

Pakeitimas 618
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Tuo metu, kai skaitmeninis turinys 
pateikiamas vartotojui, tretieji asmenys 
neturi turėti jokių teisių į šį turinį, 
įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis 
turinys galėtų būti naudojamas pagal 
sutartį

1. Tuo metu, kai skaitmeninis turinys 
pateikiamas vartotojui, turėtų būti paisoma 
trečiųjų asmenų teisių į šį turinį, įskaitant 
intelektine nuosavybe grindžiamas teises.

Or. fr

Pakeitimas 619
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tuo metu, kai skaitmeninis turinys
pateikiamas vartotojui, tretieji asmenys 
neturi turėti jokių teisių į šį turinį, įskaitant 
intelektine nuosavybe grindžiamas teises, 
kad skaitmeninis turinys galėtų būti 
naudojamas pagal sutartį

1. Tuo metu, kai skaitmeninis turinys 
ar skaitmeninė paslauga pateikiami
vartotojui, tretieji asmenys neturi turėti 
jokių teisių į šį turinį ar paslaugą, įskaitant 
intelektine nuosavybe grindžiamas teises, 
kad skaitmeninis turinys galėtų būti 
naudojamas pagal sutartį

Or. it

Pakeitimas 620
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tuo metu, kai skaitmeninis turinys 
pateikiamas vartotojui, tretieji asmenys 
neturi turėti jokių teisių į šį turinį, 
įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis 
turinys galėtų būti naudojamas pagal sutartį

1. Tuo metu, kai skaitmeninis turinys 
pateikiamas vartotojui, neturi būti 
pažeidžiamos jokios trečiųjų asmenų 
teisės, įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis
turinys galėtų būti naudojamas pagal sutartį
.

Or. en
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Pakeitimas 621
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tuo metu, kai skaitmeninis turinys 
pateikiamas vartotojui, tretieji asmenys 
neturi turėti jokių teisių į šį turinį, 
įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis 
turinys galėtų būti naudojamas pagal 
sutartį.

1. Tuo metu, kai skaitmeninis turinys 
pateikiamas vartotojui, neturi būti 
pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės į šį 
turinį, įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis 
turinys galėtų būti naudojamas pagal 
sutartį.

Or. fr

Pakeitimas 622
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tuo metu, kai skaitmeninis turinys 
pateikiamas vartotojui, tretieji asmenys 
neturi turėti jokių teisių į šį turinį, 
įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis 
turinys galėtų būti naudojamas pagal 
sutartį.

1. Tuo metu, kai skaitmeninis turinys 
pateikiamas vartotojui, turi būti paisoma 
trečiųjų asmenų teisių į šį turinį, įskaitant 
intelektine nuosavybe grindžiamas teises, 
kad skaitmeninis turinys galėtų būti 
naudojamas pagal sutartį.

Or. fr

Pakeitimas 623
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. Jeigu skaitmeninis turinys 
pateikiamas per tam tikrą laikotarpį, 
teikėjas per šį laikotarpį toliau teikia 
vartotojui tokį skaitmeninį turinį, į kurį 
tretieji asmenys neturi jokių teisių, 
įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis 
turinys galėtų būti naudojamas pagal 
sutartį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 624
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu skaitmeninis turinys 
pateikiamas per tam tikrą laikotarpį, 
teikėjas per šį laikotarpį toliau teikia 
vartotojui tokį skaitmeninį turinį, į kurį 
tretieji asmenys neturi jokių teisių, 
įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis 
turinys galėtų būti naudojamas pagal 
sutartį.

2. Jeigu skaitmeninis turinys 
pateikiamas per tam tikrą laikotarpį, 
teikėjas per šį laikotarpį toliau teikia 
vartotojui tokį skaitmeninį turinį, į kurį 
trečiųjų asmenų teisių turi būti paisoma, 
įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises.

Or. fr

Pakeitimas 625
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu skaitmeninis turinys 
pateikiamas per tam tikrą laikotarpį, 
teikėjas per šį laikotarpį toliau teikia 
vartotojui tokį skaitmeninį turinį, į kurį 

2. Jeigu skaitmeninis turinys 
pateikiamas per tam tikrą laikotarpį, 
teikėjas per šį laikotarpį toliau teikia 
vartotojui tokį skaitmeninį turinį, į kurį 
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tretieji asmenys neturi jokių teisių, 
įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis 
turinys galėtų būti naudojamas pagal 
sutartį.

tretieji asmenys neturi jokių teisių, 
įskaitant teises pagal licencijos sąlygas, 
kurios reikštų, kad vartotojas negali 
naudoti skaitmeninio turinio arba 
skaitmeninės paslaugos pagal sutartį.

Or. en

Pakeitimas 626
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu skaitmeninis turinys 
pateikiamas per tam tikrą laikotarpį, 
teikėjas per šį laikotarpį toliau teikia 
vartotojui tokį skaitmeninį turinį, į kurį
tretieji asmenys neturi jokių teisių, 
įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis 
turinys galėtų būti naudojamas pagal 
sutartį.

2. Jeigu skaitmeninis turinys ar 
skaitmeninė paslauga pateikiami per tam 
tikrą laikotarpį, teikėjas per šį laikotarpį 
toliau teikia vartotojui tokį skaitmeninį 
turinį ar skaitmeninę paslaugą, į kuriuos
tretieji asmenys neturi jokių teisių, 
įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis 
turinys galėtų būti naudojamas pagal 
sutartį.

Or. it

Pakeitimas 627
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu skaitmeninis turinys 
pateikiamas per tam tikrą laikotarpį, 
teikėjas per šį laikotarpį toliau teikia 
vartotojui tokį skaitmeninį turinį, į kurį 
tretieji asmenys neturi jokių teisių, 
įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis 
turinys galėtų būti naudojamas pagal 

2. Jeigu skaitmeninis turinys 
pateikiamas per tam tikrą laikotarpį, 
teikėjas per šį laikotarpį toliau teikia 
vartotojui tokį skaitmeninį turinį, kuriuo 
nepažeidžiamos jokios trečiųjų asmenų 
teisės, įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis 
turinys galėtų būti naudojamas pagal 
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sutartį. sutartį.

Or. en

Pakeitimas 628
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu skaitmeninis turinys 
pateikiamas per tam tikrą laikotarpį, 
teikėjas per šį laikotarpį toliau teikia 
vartotojui tokį skaitmeninį turinį, į kurį 
tretieji asmenys neturi jokių teisių, 
įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis 
turinys galėtų būti naudojamas pagal 
sutartį.

2. Jeigu skaitmeninis turinys 
pateikiamas per tam tikrą laikotarpį, 
teikėjas per šį laikotarpį toliau teikia 
vartotojui tokį skaitmeninį turinį, į kurį 
trečiųjų asmenų teisės nepažeidžiamos, 
įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis 
turinys galėtų būti naudojamas pagal 
sutartį.

Or. fr

Pakeitimas 629
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu skaitmeninis turinys 
pateikiamas per tam tikrą laikotarpį, 
teikėjas per šį laikotarpį toliau teikia 
vartotojui tokį skaitmeninį turinį, į kurį 
tretieji asmenys neturi jokių teisių, 
įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis 
turinys galėtų būti naudojamas pagal 
sutartį.

2. Jeigu skaitmeninis turinys 
pateikiamas per tam tikrą laikotarpį, 
teikėjas per šį laikotarpį toliau teikia 
vartotojui tokį skaitmeninį turinį, į kurį 
trečiųjų asmenų teisių yra paisoma, 
įskaitant intelektine nuosavybe 
grindžiamas teises, kad skaitmeninis 
turinys galėtų būti naudojamas pagal 
sutartį.

Or. fr
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Pakeitimas 630
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Teikėjo negalėjimas užtikrinti, kad 
tokiu turiniu nepažeidžiamos jokių 
trečiųjų asmenų teisės, negali lemti 
sutarties nutraukimo, jei vartotojas 
nesutinka su tokiu sutarties nutraukimu.

Or. en

Pakeitimas 631
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis

Reikšmingas atitikties sutarčiai nustatymo 
momentas

1. Teikėjas atsako už bet kokią neatitiktį 
sutarčiai, esančią tuo metu, kai:

a) vartotojas arba vartotojo nurodyta 
trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgijo 
skaitmeninį turinį ar skaitmeninę 
paslaugą, arba

b) skaitmeninis turinys arba skaitmeninė 
paslauga perduodama vartotojo 
pasirinktam vežėjui, kai to vežėjo 
pardavėjas nepasiūlė arba kai pardavėjas 
nepasiūlo jokių vežimo priemonių.

2. Tais atvejais, kai prekes surenka 
tiekėjas arba jo prižiūrimas asmuo, 
laikoma, kad įdiegimo darbai yra baigti 
tuo momentu, kai vartotojas fiziškai įgyja 
skaitmeninį turinį ar skaitmeninę 
paslaugą. Jeigu skaitmeninį turinį ar 
skaitmeninę paslaugą numatyta įdiegti 
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vartotojui, protingas terminas, per kurį 
vartotojas galėjo atlikti įdiegimo darbus, 
tačiau bet kuriuo atveju ne ilgesnis nei 30 
dienų nuo 1 dalyje nurodyto laiko, 
pradedamas skaičiuoti nuo to momento, 
kai vartotojas fiziškai įgijo prekes.

3. Bet kokia neatitiktis sutarčiai, kuri 
paaiškėja per dvejus metus nuo 1 ir 2 
dalyse nurodytų terminų pabaigos, 
laikoma buvusia 1 ir 2 dalyse nurodytu 
laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai tai yra 
nesuderinama su skaitmeninio turinio ar 
skaitmeninės paslaugos arba neatitikties 
pobūdžiu.

Or. it

Pakeitimas 632
Axel Voss, Eva Maydell

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis

Reikšmingas atitikties sutarčiai nustatymo 
momentas

Teikėjas atsako už bet kokią neatitiktį, 
esančią tuo metu, kai:

a) vartotojas arba vartotojo nurodyta šalis 
arba kitas asmuo, išskyrus vežėją, fiziškai 
gavo fizinę laikmeną, kurioje yra 
integruotas skaitmeninis turinys arba 
skaitmeninė paslauga;

b) fizinė laikmena, kurioje yra integruotas 
skaitmeninis turinys arba skaitmeninė 
paslauga, perduodamas vartotojo 
pasirinktam vežėjui, kai vežėjo nepasiūlo 
teikėjas arba kai teikėjas nepasiūlo 
perdavimo būdo, nepažeidžiant vartotojo 
teisių vežėjo atžvilgiu;

c) vartotojas arba trečioji šalis pagal 5 
straipsnio 1 dalį įgyja skaitmeninio 
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turinio arba skaitmeninės paslaugos 
kontrolę arba

d) skaitmeninė paslauga arba 
skaitmeninis turinys buvo pateikti pagal 5 
straipsnį, kai neįmanoma įgyti 
skaitmeninio turinio ar skaitmeninės 
paslaugos kontrolės.

Or. en

Pakeitimas 633
Dennis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis

Reikšmingas atitikties sutarčiai nustatymo 
momentas

1. Pardavėjas atsako už bet kokią 
neatitiktį sutarčiai, esančią tuo metu, kai:

a)vartotojas arba vartotojo nurodyta 
trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgijo 
prekes;

b) prekės perduotos per vartotojo 
pasirinktą vežėją, kai pardavėjas 
nepasiūlo vežėjo.

2. Tais atvejais, kai prekes įrengia 
pardavėjas arba jo prižiūrimas asmuo, 
laikoma, kad įrengimo darbai yra baigti 
tuo momentu, kai vartotojas fiziškai įgyja 
prekes. Tais atvejais, kai prekes numatyta 
surinkti vartotojui, terminas praėjus 30 
dienų laikomas tuo momentu, kai 
vartotojas fiziškai įgyja prekes.

Or. en

Pakeitimas 634
Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis

Komercinės garantijos

1. Visos komercinės garantijos yra 
privalomos garantui, atsižvelgiant į 
sąlygas, kurios nustatytos:

a) pardavėjo iki sutarties sudarymo 
pateiktoje informacijoje, įskaitant bet kokį 
ikisutartinį pareiškimą, kuris yra 
neatskiriama sutarties dalis;

b) reklamoje, su kuria galima susipažinti 
sutarties sudarymo momentu arba ją 
sudarant, ir

c) garantijos pareiškime.

2. Garantijos pareiškimas pateikiamas 
raštu arba kitoje patvariojoje laikmenoje 
ir surašomas aiškia, suprantama kalba. Į 
ją įtraukiama ši informacija:

a) aiškus pareiškimas dėl šioje direktyvoje 
vartotojui suteiktų teisių ir aiškus 
pareiškimas, kad toms teisėms komercinė 
garantija nedaro jokio poveikio, ir

b) komercinės garantijos sąlygos, kurios 
yra griežtesnės nei teisės aktuose 
nustatytos vartotojo teisės, informacija 
apie bet kokių mokesčių, kuriuos 
vartotojas gali turėti sumokėti siekdamas 
pasinaudoti komercine garantija, 
galiojimo trukmę, perdavimą, teritorinę 
taikymo sritį ir buvimą, garanto 
pavadinimas, adresas ir, jeigu garantas 
yra kitas subjektas, asmuo, kuriam turi 
būti pateikiamas reikalavimas, taip pat 
tokio reikalavimo pateikimo procedūra.

Or. en

Pakeitimas 635
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Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Nicola Danti, Virginie Rozière, Maria Grapini, 
Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b straipsnis

Komercinės garantijos dėl eksploatavimo 
laikotarpio

1. Techninės prekės, kurioje integruotas 
skaitmeninis turinys arba skaitmeninė 
paslauga, gamintojas garantuoja 
vartotojui produkto tinkamumą 
numatomam minimaliam eksploatavimo 
laikotarpiui ir nurodo, kokia yra šio 
eksploatavimo laikotarpio trukmė. 
Nurodytas laikotarpis negali būti 
trumpesnis už valstybės narės, kurioje yra 
vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, 
teisės aktuose nurodytą laikotarpį ir 
atspindi sąmoningo ir tipinio vartotojo 
lūkesčius.

2. Jei gamintojas nesilaiko savo 
įsipareigojimų pagal 1 dalį, jam galioja tie 
patys įsipareigojimai vartotojo atžvilgiu 
kaip ir teikėjui.

Or. en

Pakeitimas 636
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.

Įrodinėjimo pareiga

1. Įrodinėjimo pareiga, susijusi su 
atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje
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nurodytu laikotarpiu, tenka teikėjui.

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, jeigu 
teikėjas įrodo, kad vartotojo skaitmeninė 
aplinka nesuderinama su skaitmeninio 
turinio sąveikumu ir kitais skaitmeninio 
turinio techniniais reikalavimais, ir jeigu 
teikėjas pranešė vartotojui apie šiuos 
reikalavimus prieš sudarant sutartį.

3. Vartotojas bendradarbiauja su teikėju 
tiek, kiek tai yra įmanoma ir būtina 
vartotojo skaitmeninei aplinkai nustatyti. 
Pareiga bendradarbiauti apima tik 
techniškai prieinamas priemones, kurios 
sukelia mažiausiai suvaržymų vartotojui. 
Jeigu vartotojas nebendradarbiauja, 
pareiga įrodyti neatitiktį sutarčiai tenka 
vartotojui.

Or. de

Pagrindimas

Kad būtų aiškiau, 9 ir 10 straipsnių nuostatos turėtų būti sujungtos į vieną straipsnį. Todėl šį 
pakeitimą reikia sieti su 10 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 637
Dennis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įrodinėjimo pareiga, susijusi su 
atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje nurodytu 
laikotarpiu, tenka teikėjui.

1. Įrodinėjimo pareiga, susijusi su 
atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje nurodytu 
laikotarpiu, tenka teikėjui. arba pardavėjui 
fizinės prekės su integruota programine 
įranga atveju.
Bet kokia neatitiktis sutarčiai, kuri 

paaiškėja per numatytą produkto 
eksploatavimo trukmę nuo 8a straipsnio 1 
ir 2 dalyse nurodyto termino, laikoma 
buvusia 10 straipsnyje nurodytu 
laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai tai yra 
nesuderinama su prekių arba neatitikties 
pobūdžiu.
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Or. en

Pakeitimas 638
Dietmar Köster

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įrodinėjimo pareiga, susijusi su 
atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje nurodytu 
laikotarpiu, tenka teikėjui.

1. Bet kokia neatitiktis sutarčiai, kuri 
paaiškėja per šešerius metus nuo 10 
straipsnyje nurodyto laikotarpio, laikoma 
buvusia tuo laikotarpiu, išskyrus atvejus, 
kai tai yra nesuderinama su prekių arba 
neatitikties pobūdžiu.

Or. en

Pakeitimas 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įrodinėjimo pareiga, susijusi su 
atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje nurodytu 
laikotarpiu, tenka teikėjui.

1. Įrodinėjimo pareiga, susijusi su 
atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje nurodytu 
laikotarpiu, tenka teikėjui. per pirmuosius 
šešis mėnesius nuo skaitmeninio turinio 
pateikimo laiko.

Or. en

Pakeitimas 640
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įrodinėjimo pareiga, susijusi su 1. Įrodinėjimo pareiga, susijusi su 
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atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje nurodytu 
laikotarpiu, tenka teikėjui.

atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje nurodytu 
laikotarpiu, 6 mėnesius nuo pateikimo 
tenka teikėjui.

Or. en

Pakeitimas 641
Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įrodinėjimo pareiga, susijusi su 
atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje nurodytu 
laikotarpiu, tenka teikėjui.

1. Įrodinėjimo pareiga, susijusi su 
atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje nurodytu 
laikotarpiu, per pirmus šešis mėnesius 
tenka teikėjui.

Or. de

Pakeitimas 642
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įrodinėjimo pareiga, susijusi su 
atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje nurodytu 
laikotarpiu, tenka teikėjui.

1. Įrodinėjimo pareiga, susijusi su 
atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje nurodytu 
laikotarpiu, šešis mėnesius tenka teikėjui.

Or. de

Pagrindimas

Nustačius, kad prievolė įrodyti šešis mėnesius tenka tiekėjui, užtikrinama tinkama vartotojo 
apsauga, tačiau atsižvelgiama ir į tiekėjo interesus.

Pakeitimas 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įrodinėjimo pareiga, susijusi su 
atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje 
nurodytu laikotarpiu, tenka teikėjui.

1. Teikėjas yra atsakingas, kai 
neatitiktis paaiškėja per dvejus metus nuo 
momento, nurodyto 10 straipsnyje.

Or. it

Pakeitimas 644
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įrodinėjimo pareiga, susijusi su 
atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje nurodytu 
laikotarpiu, tenka teikėjui.

1. Bet kokia neatitiktis sutarčiai, kuri 
paaiškėja per šešis mėnesius po 
pateikimo, laikoma buvusia pateikimo 
metu.

Or. en

Pakeitimas 645
Antanas Guoga

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įrodinėjimo pareiga, susijusi su 
atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje 
nurodytu laikotarpiu, tenka teikėjui.

1. Įrodinėjimo pareiga, susijusi su 
skaitmeninio turinio pateikimu pagal 5 
straipsnio nuostatas, tenka teikėjui.

Or. en

Pakeitimas 646
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vartotojo teisės, numatytos šioje 
direktyvoje, panaikinamos, jeigu 
vartotojas nepraneša pardavėjui apie 
neatitiktį per du mėnesius nuo tos datos, 
kai neatitiktis buvo nustatyta arba galėjo 
būti nustatyta elgiantis rūpestingai.

Or. it

Pakeitimas 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Jeigu neįrodyta kitaip, neatitiktis, 
išaiškėjusi per šešis mėnesius nuo 
momento, nurodyto 10 straipsnyje, 
laikoma egzistavusia pateikimo metu.

Or. it

Pakeitimas 648
Angel Dzhambazki

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, 
jeigu teikėjas įrodo, kad vartotojo 
skaitmeninė aplinka nesuderinama su 
skaitmeninio turinio sąveikumu ir kitais 
skaitmeninio turinio techniniais 
reikalavimais, ir jeigu teikėjas pranešė 
vartotojui apie šiuos reikalavimus prieš 
sudarant sutartį.

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, 
jeigu vartotojo skaitmeninė aplinka 
nesuderinama su skaitmeninio turinio 
sąveikumu ir kitais skaitmeninio turinio 
techniniais reikalavimais, ir jeigu teikėjas 
pranešė vartotojui apie šiuos reikalavimus 
prieš sudarant sutartį. Vartotojui tenka 
moralinė atsakomybė atlikti visus 
reikiamus veiksmus ir visomis savo 
turimomis priemonėmis, kad užtikrintų 
savo skaitmeninės aplinkos 
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suderinamumą pagal teikėjo pateiktus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas diferencijuotas požiūris, nes vartotojas taip pat turi užtikrinti techninį sąveikumą, 
susijusį su jo asmenine skaitmenine aplinka, kurios teikėjas negali pasiekti ir apie kurią neturi 
išankstinių žinių, atsižvelgiant į tai, kad teikėjas teisėtai pateikė vartotojui visą būtiną 
informaciją dėl sąveikumo ir techninių reikalavimų.

Pakeitimas 649
Julia Reda

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, 
jeigu teikėjas įrodo, kad vartotojo 
skaitmeninė aplinka nesuderinama su 
skaitmeninio turinio sąveikumu ir kitais 
skaitmeninio turinio techniniais 
reikalavimais, ir jeigu teikėjas pranešė 
vartotojui apie šiuos reikalavimus prieš 
sudarant sutartį.

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, 
jeigu teikėjas įrodo, kad vartotojo 
skaitmeninė aplinka nesuderinama su 
skaitmeninio turinio sąveikumu ir kitais 
skaitmeninio turinio techniniais 
reikalavimais, ir jeigu teikėjas pranešė 
vartotojui apie šiuos reikalavimus prieš 
sudarant sutartį ir lengvai suprantamu 
būdu.

Or. en

Pakeitimas 650
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, 
jeigu teikėjas įrodo, kad vartotojo 
skaitmeninė aplinka nesuderinama su 
skaitmeninio turinio sąveikumu ir kitais 

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, 
jeigu teikėjas įrodo, kad vartotojo 
skaitmeninė aplinka nesuderinama su 
skaitmeninio turinio sąveikumu ir kitais 
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skaitmeninio turinio techniniais 
reikalavimais, ir jeigu teikėjas pranešė 
vartotojui apie šiuos reikalavimus prieš 
sudarant sutartį.

skaitmeninio turinio arba skaitmeninės 
paslaugos techniniais reikalavimais, ir 
jeigu teikėjas pranešė vartotojui apie šiuos 
reikalavimus prieš sudarant sutartį.

Or. en

Pakeitimas 651
Axel Voss, Eva Paunova

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, 
jeigu teikėjas įrodo, kad vartotojo
skaitmeninė aplinka nesuderinama su 
skaitmeninio turinio sąveikumu ir kitais 
skaitmeninio turinio techniniais 
reikalavimais, ir jeigu teikėjas pranešė 
vartotojui apie šiuos reikalavimus prieš 
sudarant sutartį.

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, 
jeigu teikėjas įrodo, kad vartotojo 
skaitmeninė aplinka nesuderinama su 
skaitmeninio turinio sąveikumu ir kitais 
skaitmeninio turinio arba skaitmeninės 
paslaugos techniniais reikalavimais, ir 
jeigu teikėjas pranešė vartotojui apie šiuos 
reikalavimus prieš sudarant sutartį.

Or. en

Pakeitimas 652
Marco Zullo

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, 
jeigu teikėjas įrodo, kad vartotojo 
skaitmeninė aplinka nesuderinama su 
skaitmeninio turinio sąveikumu ir kitais 
skaitmeninio turinio techniniais 
reikalavimais, ir jeigu teikėjas pranešė 
vartotojui apie šiuos reikalavimus prieš 
sudarant sutartį.

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, 
jeigu teikėjas įrodo, kad vartotojo 
skaitmeninė aplinka nesuderinama su 
skaitmeninio turinio sąveikumu ir kitais 
skaitmeninio turinio ar skaitmeninės 
paslaugos techniniais reikalavimais, ir 
jeigu teikėjas pranešė vartotojui apie šiuos 
reikalavimus prieš sudarant sutartį.

Or. it
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Pakeitimas 653
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, 
jeigu teikėjas įrodo, kad vartotojo 
skaitmeninė aplinka nesuderinama su 
skaitmeninio turinio sąveikumu ir kitais
skaitmeninio turinio techniniais 
reikalavimais, ir jeigu teikėjas pranešė 
vartotojui apie šiuos reikalavimus prieš 
sudarant sutartį.

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, 
jeigu teikėjas įrodo, kad vartotojo 
skaitmeninė aplinka nesuderinama su 
skaitmeninio turinio techniniais 
reikalavimais, ir jeigu teikėjas pranešė 
vartotojui apie šiuos reikalavimus prieš 
sudarant sutartį.

Or. fr

Pakeitimas 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, 
jeigu teikėjas įrodo, kad vartotojo 
skaitmeninė aplinka nesuderinama su 
skaitmeninio turinio sąveikumu ir kitais 
skaitmeninio turinio techniniais 
reikalavimais, ir jeigu teikėjas pranešė 
vartotojui apie šiuos reikalavimus prieš 
sudarant sutartį.

2. Šio straipsnio 1b dalis netaikoma, 
jeigu teikėjas įrodo, kad vartotojo 
skaitmeninė aplinka nesuderinama su 
skaitmeninio turinio sąveikumu ir kitais 
skaitmeninio turinio techniniais 
reikalavimais, ir jeigu teikėjas pranešė 
vartotojui apie šiuos reikalavimus prieš 
sudarant sutartį.

Or. it
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