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Pakeitimas252 

Marlene Mizzi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu siekiama prisidėti 

prie sklandaus vidaus rinkos veikimo 

draudžiant tiesioginį arba netiesioginį 

diskriminavimą dėl klientų pilietybės, 

gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. 

1. Šio reglamento tikslas – prisidėti 

prie sklandaus vidaus rinkos veikimo 

draudžiant nepagrįstą tiesioginį arba 

netiesioginį diskriminavimą dėl vartotojų 

pilietybės arba gyvenamosios ir 

apibrėžiant situacijas, kai kitokių sąlygų 

taikymas negali būti pagrįstas pagal 

Direktyvos 2006/123/EB 20 straipsnio 2 

dalį. 

Or. en 

 

Pakeitimas253 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu siekiama prisidėti 

prie sklandaus vidaus rinkos veikimo 

draudžiant tiesioginį arba netiesioginį 

diskriminavimą dėl klientų pilietybės, 

gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. 

1. Šio reglamento tikslas – prisidėti 

prie sklandaus vidaus rinkos veikimo 

draudžiant nepagrįstą tiesioginį arba 

netiesioginį diskriminavimą dėl klientų 

pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo 

vietos ir apibrėžiant, kokiose situacijose 

kitokių sąlygų taikymas negali būti 

pagrįstas pagal Direktyvos 2006/123/EB 

20 straipsnio 2 dalį. 

Or. en 

 

Pakeitimas254 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu siekiama prisidėti 

prie sklandaus vidaus rinkos veikimo 

draudžiant tiesioginį arba netiesioginį 

diskriminavimą dėl klientų pilietybės, 

gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. 

1. Šiuo reglamentu siekiama prisidėti 

prie sklandaus vidaus rinkos veikimo 

draudžiant tiesioginį arba netiesioginį 

diskriminavimą dėl klientų pilietybės, 

gyvenamosios, laikino buvimo arba 

įsisteigimo vietos ir toliau papildant 

Direktyvos 2006/123/EB 20 straipsnį. 

Or. en 

 

Pakeitimas255 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu siekiama prisidėti 

prie sklandaus vidaus rinkos veikimo 

draudžiant tiesioginį arba netiesioginį 

diskriminavimą dėl klientų pilietybės, 

gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. 

1. Šio reglamento tikslas –prisidėti 

prie sklandaus vidaus rinkos veikimo ir 

pasiekti aukštą vartotojų apsaugos lygį 

draudžiant tiesioginį arba netiesioginį 

diskriminavimą dėl vartotojų pilietybės 

arba gyvenamosios vietos. 

Or. en 

 

Pakeitimas256 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu siekiama prisidėti 

prie sklandaus vidaus rinkos veikimo 

draudžiant tiesioginį arba netiesioginį 

1. Šiuo reglamentu siekiama prisidėti 

prie sklandaus vidaus rinkos veikimo 

draudžiant nepagrįstą tiesioginį arba 
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diskriminavimą dėl klientų pilietybės, 

gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. 

netiesioginį diskriminavimą dėl vartotojų 

pilietybės arba gyvenamosios vietos. 

Or. en 

 

Pakeitimas257 

Inese Vaidere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu siekiama prisidėti 

prie sklandaus vidaus rinkos veikimo 

draudžiant tiesioginį arba netiesioginį 

diskriminavimą dėl klientų pilietybės, 

gyvenamosios arba įsisteigimo vietos. 

1. Šiuo reglamentu siekiama prisidėti 

prie sklandaus vidaus rinkos veikimo 

draudžiant tiesioginį arba netiesioginį 

diskriminavimą dėl klientų pilietybės, 

gyvenamosios, laikino buvimo arba 

įsisteigimo vietos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 258 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Šiuo reglamentu neturi būti 

varžoma laisvė užsiimti verslu ir sudaryti 

sutartis, įtvirtinta Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnyje. 

Or. de 

 

Pakeitimas259 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Šis reglamentas taikomas šiose 

situacijose: 

2. Šis reglamentas netaikomas 

išskirtinai vidaus situacijoms, kai visi 

atitinkami sandorio elementai yra susiję 

su viena valstybe nare. 

Or. en 

 

Pakeitimas 260 

Virginie Rozière 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Šis reglamentas taikomas šiose 

situacijose: 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. fr 

 

Pakeitimas261 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti 

paslaugas kitoje valstybėje narėje nei ta 

valstybė narė, kurioje yra kliento 

gyvenamoji arba įsisteigimo vieta; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas262 

Marlene Mizzi 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė 

narė, kurioje yra kliento gyvenamoji arba 

įsisteigimo vieta; 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė 

narė, kurioje yra vartotojo gyvenamoji 

vieta; 

Or. en 

 

Pakeitimas263 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė 

narė, kurioje yra kliento gyvenamoji arba 

įsisteigimo vieta; 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė 

narė, kurioje yra vartotojo gyvenamoji 

vieta; 

Or. en 

 

Pakeitimas264 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė 

narė, kurioje yra kliento gyvenamoji arba 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė 

narė, kurioje yra vartotojo gyvenamoji 
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įsisteigimo vieta; vieta; 

Or. en 

 

Pakeitimas265 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė 

narė, kurioje yra kliento gyvenamoji arba 

įsisteigimo vieta; 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

arba tiekėjas parduoda prekes, teikia 

paslaugas arba siekia parduoti prekes arba 

teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje nei 

ta valstybė narė, kurioje yra kliento 

gyvenamoji arba įsisteigimo vieta; 

Or. en 

 

Pakeitimas266 

Inese Vaidere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė 

narė, kurioje yra kliento gyvenamoji arba 

įsisteigimo vieta; 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė 

narė, kurioje yra kliento gyvenamoji, 

laikino buvimo arba įsisteigimo vieta; 

Or. en 

 

Pakeitimas267 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti 

paslaugas toje pačioje valstybėje narėje, 

kurioje yra kliento gyvenamoji arba 

įsisteigimo vieta, tačiau klientas turi kitos 

valstybės narės pilietybę; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas268 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

toje pačioje valstybėje narėje, kurioje yra 

kliento gyvenamoji arba įsisteigimo vieta, 

tačiau klientas turi kitos valstybės narės 

pilietybę; 

b) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

valstybėje narėje ir vartotojas turi kitos 

valstybės narės pilietybę; 

Or. en 

 

Pakeitimas269 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

toje pačioje valstybėje narėje, kurioje yra 

kliento gyvenamoji arba įsisteigimo vieta, 

b) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

toje pačioje valstybėje narėje, kurioje yra 

vartotojo gyvenamoji vieta, tačiau 
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tačiau klientas turi kitos valstybės narės 

pilietybę; 

vartotojas turi kitos valstybės narės 

pilietybę; 

Or. en 

 

Pakeitimas270 

Marlene Mizzi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

toje pačioje valstybėje narėje, kurioje yra 

kliento gyvenamoji arba įsisteigimo vieta, 

tačiau klientas turi kitos valstybės narės 

pilietybę; 

b) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

toje pačioje valstybėje narėje, kurioje yra 

vartotojo gyvenamoji vieta, tačiau 

vartotojas turi kitos valstybės narės 

pilietybę; 

Or. en 

 

Pakeitimas271 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

toje pačioje valstybėje narėje, kurioje yra 

kliento gyvenamoji arba įsisteigimo vieta, 

tačiau klientas turi kitos valstybės narės 

pilietybę; 

b) kai komercinės veiklos subjektas 

arba tiekėjas parduoda prekes, teikia 

paslaugas arba siekia parduoti prekes arba 

teikti paslaugas toje pačioje valstybėje 

narėje, kurioje yra kliento gyvenamoji arba 

įsisteigimo vieta, tačiau klientas turi kitos 

valstybės narės pilietybę; 

Or. en 

 

Pakeitimas272 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti 

paslaugas valstybėje narėje, kurioje 

klientas negyvena ir būna tik laikinai 

arba kurioje nėra jo įsisteigimo vietos. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas273 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

valstybėje narėje, kurioje klientas 

negyvena ir būna tik laikinai arba kurioje 

nėra jo įsisteigimo vietos. 

c) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

valstybėje narėje, kurioje vartotojas 

negyvena ir būna tik laikinai. 

Or. en 

 

Pakeitimas274 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

valstybėje narėje, kurioje klientas 

c) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

valstybėje narėje, kurioje vartotojas 
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negyvena ir būna tik laikinai arba kurioje 

nėra jo įsisteigimo vietos. 

negyvena ir būna tik laikinai. 

Or. en 

 

Pakeitimas275 

Marlene Mizzi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

valstybėje narėje, kurioje klientas 

negyvena ir būna tik laikinai arba kurioje 

nėra jo įsisteigimo vietos. 

c) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

valstybėje narėje, kurioje vartotojas 

negyvena ir būna tik laikinai. 

Or. en 

 

Pakeitimas276 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, teikia paslaugas arba 

siekia parduoti prekes arba teikti paslaugas 

valstybėje narėje, kurioje klientas 

negyvena ir būna tik laikinai arba kurioje 

nėra jo įsisteigimo vietos. 

c) kai komercinės veiklos subjektas 

arba tiekėjas parduoda prekes, teikia 

paslaugas arba siekia parduoti prekes arba 

teikti paslaugas valstybėje narėje, kurioje 

klientas negyvena ir būna tik laikinai arba 

kurioje nėra jo įsisteigimo vietos. 

Or. en 

 

Pakeitimas277 

Lambert van Nistelrooij 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Šiuo reglamentu komercinės 

veiklos subjektas neįpareigojamas 

prisiimti papildomų išlaidų, kai vartotojas 

pasinaudoja savo teise nutraukti sutartį 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2011/83/ES1a. Išlaidos, kurios 

patiriamos siekiant, kad prekė atitiktų 

reikalavimus, neapima pašto ar transporto 

išlaidų, kurios neįskaičiuojamas į prekių 

pristatymo, kuris numatytas bendrosiose 

prieigos sąlygose arba dėl kurio susitarta, 

išlaidas. 

 ___________ 

 1a 2011 m. spalio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš 

dalies keičiamos Tarybos direktyva 

93/13/EEB ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 1999/44/EB bei 

panaikinamos Tarybos direktyva 

85/577/EEB ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 

2011 11 22, p. 64). 

Or. en 

 

Pakeitimas278 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Šiuo reglamentu komercinės 

veiklos subjektas neįpareigojamas 

prisiimti papildomų išlaidų, kai vartotojas 

pasinaudoja savo teise nutraukti sutartį 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2011/83/ES1a. Išlaidos, kurios 

patiriamos siekiant, kad prekė atitiktų 
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reikalavimus, neapima pašto ar transporto 

išlaidų, kurios neįskaičiuojamas į prekių 

pristatymo, kuris numatytas bendrosiose 

prieigos sąlygose arba dėl kurio susitarta, 

išlaidas. 

 _______________ 

 1a 2011 m. spalio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš 

dalies keičiamos Tarybos direktyva 

93/13/EEB ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 1999/44/EB bei 

panaikinamos Tarybos direktyva 

85/577/EEB ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 

2011 11 22, p. 64). 

Or. en 

 

Pakeitimas279 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Šis reglamentas netaikomas 

išskirtinai vidaus situacijoms, kurios 

neturi išorės elementų. 

Or. en 

 

Pakeitimas280 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Šis reglamentas netaikomas 

Direktyvos 2006/123/EB 2 straipsnio 2 

3. Šis reglamentas netaikomas 

Direktyvos 2006/123/EB 2 straipsnio 2 
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dalyje nurodytai veiklai. dalies a–c, e–f ir h–l punktuose nurodytai 

veiklai. 

Or. en 

 

Pakeitimas281 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Josep-Maria Terricabras, Andrejs 

Mamikins, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Csaba Sógor, Jill 

Evans, Ian Hudghton, Ádám Kósa, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, László 

Tőkés, Patricija Šulin, Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Šis reglamentas netaikomas 

Direktyvos 2006/123/EB 2 straipsnio 2 

dalyje nurodytai veiklai. 

3. Šis reglamentas netaikomas 

Direktyvos 2006/123/EB 2 straipsnio 2 

dalyje nurodytai veiklai, išskyrus veiklą, 

nurodytą Direktyvos 2006/123/EB 2 

straipsnio 2 dalies g punkte. 

Or. en 

 

Pakeitimas282 

Marlene Mizzi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Šis reglamentas netaikomas 

Direktyvos 2006/123/EB 2 straipsnio 2 

dalyje nurodytai veiklai. 

3. Šis reglamentas netaikomas 

Direktyvos 2006/123/EB 2 straipsnio 2 

dalyje nurodytai veiklai ir veiklai, 

susijusiai su išskirtinai vidaus 

nacionalinėmis situacijomis, kai visi 

atitinkami prekių arba paslaugų 

pardavimo sandorio elementai yra susiję 

su viena valstybe nare ir vartotojas turi tos 

pačios valstybės narės pilietybę. 

Or. en 
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Pakeitimas283 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Šis reglamentas nedaro poveikio 

autorių teisėms ir gretutinėms teisėms 

taikomoms taisyklėms, ypač Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvai 

2001/29/EB1a. 

 _______________ 

 1a 2001 m. gegužės 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių 

teisių informacinėje visuomenėje tam 

tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 

2001 6 22, p. 10). 

Or. en 

 

Pakeitimas284 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Šis reglamentas neturi įtakos 

autorių teisių ir gretutinių teisių srityje 

taikomoms taisyklėms, ypač taisyklėms, 

numatytoms Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvoje 2001/29/EB1a. 

 _______________ 

 1a 2001 m. gegužės 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių 

teisių informacinėje visuomenėje tam 

tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 

2001 6 22, p. 10). 
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Or. en 

 

Pakeitimas285 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Šis reglamentas neturi įtakos 

autorių teisių ir gretutinių teisių srityje 

taikomoms taisyklėms, ypač taisyklėms, 

numatytoms Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvoje 2001/29/EB1a. 

 _______________ 

 1a 2001 m. gegužės 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių 

teisių informacinėje visuomenėje tam 

tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 

2001 6 22, p. 10). 

Or. en 

 

Pakeitimas286 

Marlene Mizzi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Šis reglamentas neturi įtakos 

autorių teisių ir gretutinių teisių srityje 

taikomoms taisyklėms. 

Or. en 

 

Pakeitimas287 

Dennis de Jong 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Šis reglamentas neturi įtakos 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio 

reglamento laikymosi faktas nereiškia, 

kad komercinės veiklos subjektas savo 

veiklą kreipia į valstybę narę, kurioje yra 

kliento nuolatinė arba faktinė gyvenamoji 

vieta, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 

593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir 

Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 

straipsnio 1 dalies c punkte. 

5. Šis reglamentas nedaro poveikio 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse ir 

komercinėse bylose. 

Or. en 

 

Pakeitimas288 

Antanas Guoga 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Šis reglamentas neturi įtakos 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio 

reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad 

komercinės veiklos subjektas savo veiklą 

kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento 

nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, 

kaip numatyta Reglamento (EB) 

Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte 

ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 

straipsnio 1 dalies c punkte. 

5. Šis reglamentas nedaro poveikio 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio 

reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad 

komercinės veiklos subjektas savo veiklą 

kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento 

nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, 

kaip numatyta Reglamento (EB) 

Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte 

ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 

straipsnio 1 dalies c punkte. Jei 

komercinės veiklos subjektas veikia pagal 

šio reglamento 3, 4 ir 5 straipsnius, vien 

dėl šių priežasčių nelaikoma, kad 

komercinės veiklos subjektas savo veiklą 

aktyviai kreipia į kitą valstybę narę, 

kurioje yra vartotojo gyvenamoji vieta. 

Or. en 
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Pakeitimas 289 

Maria Grapini 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Šis reglamentas neturi įtakos 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio 

reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad 

komercinės veiklos subjektas savo veiklą 

kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento 

nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, 

kaip numatyta Reglamento (EB) 

Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte 

ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 

straipsnio 1 dalies c punkte. 

5. Šis reglamentas neturi įtakos 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio 

reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad 

komercinės veiklos subjektas savo veiklą 

kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento 

nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, 

kaip numatyta Reglamento (EB) 

Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte 

ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 

straipsnio 1 dalies c punkte. Visų pirma, 

kai komercinės veiklos subjektas veikia 

pagal 3, 4 ir 5 straipsnius ir, nesvarbu, 

kokia jo pilietybė arba kur yra jo 

gyvenamoji ar įsisteigimo vieta, 

neblokuoja ar neriboja prieigos prie savo 

elektroninės sąsajos, nenukreipia klientų į 

kitą savo elektroninės sąsajos variantą, 

kuris skiriasi nuo elektroninės sąsajos, 

prie kurios prieigą klientas norėjo gauti iš 

pradžių, nebent klientas būtų davęs aiškų 

sutikimą tokiam nukreipimui, kai 

komercinės veiklos subjektas netaiko 

kitokių bendrosios prieigos sąlygų, kai 

parduoda prekes ar teikia paslaugas 

šiame reglamente nurodytais atvejais, 

arba kai komercinės veiklos subjektas 

priima kitoje valstybėje narėje išduotas 

mokėjimo priemones 

nediskriminuodamas, tas komercinės 

veiklos subjektas vien dėl šių priežasčių 

nelaikomas kreipiančiu savo veiklą į 

valstybę narę, kurioje yra kliento 

nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta. 

Vis dėlto kiekvienu konkrečiu atveju 

atliekama analizė siekiant išsiaiškinti, ar 

esama papildomų elementų, kuriais 

viršijamas įprastinis privalomų nuostatų 

laikymasis, ir ar tai yra įrodymas, kuriuo 
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remiantis galima daryti išvadą, kad 

komercinės veiklos subjektas siekia kreipti 

savo veiklą į valstybę narę, kurioje yra 

kliento nuolatinė arba faktinė gyvenamoji 

vieta. 

Or. ro 

 

Pakeitimas290 

Marco Zullo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Šis reglamentas neturi įtakos 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio 

reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad 

komercinės veiklos subjektas savo veiklą 

kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento 

nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, 

kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 

593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir 

Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 

straipsnio 1 dalies c punkte. 

5. Šis reglamentas neturi įtakos 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio 

reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad 

komercinės veiklos subjektas savo veiklą 

kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento 

nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, 

kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 

593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir 

Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 

straipsnio 1 dalies c punkte. Visų pirma, 

kai komercinės veiklos subjektas, pagal 

šio reglamento 3, 4 ir 5 straipsnius, 

klientams visose valstybėse narėse 

užtikrina prieigą prie savo elektroninės 

sąsajos jų nediskriminuodamas, arba tais 

atvejais, kai komercinės veiklos subjektas 

nenukreipia vartotojo į kitokią elektroninę 

sąsają nei ta, kuria klientas bandė 

pasinaudoti pirmiausia, arba 

parduodamas prekes ar teikdamas 

paslaugas netaiko skirtingų prieigos 

sąlygų šiame reglamente numatytais 

atvejais, taip pat tais atvejais, kai 

komercinės veiklos subjektas priima kitos 

valstybės narės mokėjimo priemones jų 

nediskriminuodamas, nereiškia, kad jis 

sieja savo veiklą su valstybe nare, kurioje 

yra įprasta kliento gyvenamoji vieta, 

nebent komercinės veiklos subjektas 

aiškiai pareiškė apie ketinimą susieti savo 
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veiklą su ta šalimi. 

Or. it 

 

Pakeitimas291 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Šis reglamentas neturi įtakos 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio 

reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad 

komercinės veiklos subjektas savo veiklą 

kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento 

nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, 

kaip numatyta Reglamento (EB) 

Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte 

ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 

straipsnio 1 dalies c punkte. 

5. Šis reglamentas nedaro poveikio 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio 

reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad 

komercinės veiklos subjektas savo veiklą 

kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento 

nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, 

kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 

593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir 

Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 

straipsnio 1 dalies c punkte. Visų pirma, 

kai komercinės veiklos subjektas, 

veikdamas pagal 3, 4 ir 5 straipsnius, 

neblokuoja ar neriboja klientų prieigos 

prie savo elektroninės sąsajos, 

nenukreipia klientų į kitą savo 

elektroninės sąsajos variantą, kuris 

skiriasi nuo elektroninės sąsajos, prie 

kurios prieigą klientas norėjo gauti iš 

pradžių, dėl jų pilietybės arba 

gyvenamosios ar įsisteigimo vietos, 

netaiko kitokių bendrųjų prieigos sąlygų, 

kai parduoda prekes ar teikia paslaugas 

šiame reglamente nurodytais atvejais, 

arba kai komercinės veiklos subjektas 

priima kitoje valstybėje narėje išduotas 

mokėjimo priemones 

nediskriminuodamas, tas komercinės 

veiklos subjektas vien dėl šių priežasčių 

nelaikomas kreipiančiu savo veiklą į 

valstybę narę, kurioje yra kliento 

nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta. 

 (Šis pakeitimas turėtų atkristi, jei pasiūlyta 

nauja 4 straipsnio 3b dalis bus priimta.) 
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Or. en 

 

Pakeitimas292 

Inese Vaidere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Šis reglamentas neturi įtakos 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio 

reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad 

komercinės veiklos subjektas savo veiklą 

kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento 

nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, 

kaip numatyta Reglamento (EB) 

Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte 

ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 

straipsnio 1 dalies c punkte. 

5. Šis reglamentas nedaro poveikio 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio 

reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad 

komercinės veiklos subjektas savo veiklą 

kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento 

nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, 

kaip numatyta Reglamento (EB) 

Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte 

ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 

straipsnio 1 dalies c punkte. Visų pirma, 

kai komercinės veiklos subjektas, 

veikdamas pagal 3, 4 ir 5 straipsnius, 

neblokuoja ar neriboja klientų prieigos 

prie savo elektroninės sąsajos, 

nenukreipia klientų į kitą savo 

elektroninės sąsajos variantą, kuris 

skiriasi nuo elektroninės sąsajos, prie 

kurios prieigą klientas norėjo gauti iš 

pradžių, dėl jų pilietybės arba 

gyvenamosios, laikino buvimo ar 

įsisteigimo vietos, netaiko kitokių 

bendrųjų prieigos sąlygų, kai parduoda 

prekes ar teikia paslaugas šiame 

reglamente nurodytais atvejais, arba kai 

komercinės veiklos subjektas priima kitoje 

valstybėje narėje išduotas mokėjimo 

priemones nediskriminuodamas, tas 

komercinės veiklos subjektas nelaikomas 

kreipiančiu savo veiklą į valstybę narę, 

kurioje yra kliento nuolatinė arba faktinė 

gyvenamoji vieta. 

Or. en 

 



 

AM\1117512LT.docx 23/90 PE599.759v01-00 

 LT 

Pakeitimas293 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Šis reglamentas neturi įtakos 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio 

reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad 

komercinės veiklos subjektas savo veiklą 

kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento 

nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, 

kaip numatyta Reglamento (EB) 

Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte 

ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 

straipsnio 1 dalies c punkte. 

5. Šis reglamentas nedaro poveikio 

teisminiam bendradarbiavimui civilinėse 

bylos taikomiems Sąjungos teisės aktams. 

Vien šio reglamento laikymosi faktas 

nereiškia, kad komercinės veiklos 

subjektas savo veiklą kreipia į valstybę 

narę, kurioje yra kliento nuolatinė arba 

faktinė gyvenamoji vieta, kaip numatyta 

Reglamento (EB) Nr. 593/2008 6 

straipsnio 1 dalies b punkte ir Reglamento 

(ES) Nr. 1215/2012 17 straipsnio 1 dalies c 

punkte. Visų pirma, kai komercinės 

veiklos subjektas, veikdamas pagal 3, 4 ir 

5, straipsnius neblokuoja ar neriboja 

klientų prieigos prie savo elektroninės 

sąsajos, nenukreipia kliento į kitą savo 

elektroninės sąsajos variantą, kuris 

skiriasi nuo elektroninės sąsajos, prie 

kurios prieigą klientas norėjo gauti iš 

pradžių, dėl jo pilietybės arba 

gyvenamosios vietos, netaiko kitokių 

bendrųjų prieigos sąlygų, kai parduoda 

prekes ar teikia paslaugas šiame 

reglamente nurodytais atvejais, tas 

komercinės veiklos subjektas vien dėl šių 

priežasčių nelaikomas kreipiančiu savo 

veiklą į valstybę narę, kurioje yra kliento 

nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta. 

Or. en 

 

Pakeitimas294 

Marlene Mizzi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 5 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Šis reglamentas neturi įtakos 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio 

reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad 

komercinės veiklos subjektas savo veiklą 

kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento 

nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, 

kaip numatyta Reglamento (EB) 

Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte 

ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 

straipsnio 1 dalies c punkte. 

5. Šis reglamentas neturi įtakos 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio 

reglamento laikymosi faktas ir ypač tai, 

kad komercinės veiklos subjektai vykdo 

veiklą pagal šio reglamento 3, 4 ir 5 

straipsnius, nereiškia, kad komercinės 

veiklos subjektas savo veiklą kreipia į 

tikslą aktyviai pritraukti pavienius 

vartotojus valstybėje narėje, kurioje yra 

kliento nuolatinė gyvenamoji vieta, kaip 

numatyta Reglamento (EB) Nr. 593/2008 6 

straipsnio 1 dalies b punkte ir Reglamento 

(ES) Nr. 1215/2012 17 straipsnio 1 dalies c 

punkte, jei komercinės veiklos subjektai 

neblokuoja ar neriboja vartotojų prieigos 

prie savo elektroninės sąsajos, 

nenukreipia vartotojų į kitą savo 

elektroninės sąsajos variantą ir netaiko 

kitokių bendrųjų prieigos ar kainų 

nustatymo sąlygų. 

Or. en 

 

Pakeitimas295 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Šis reglamentas neturi įtakos 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose. Šio 

reglamento laikymosi faktas nereiškia, kad 

komercinės veiklos subjektas savo veiklą 

kreipia į valstybę narę, kurioje yra kliento 

nuolatinė arba faktinė gyvenamoji vieta, 

kaip numatyta Reglamento (EB) 

Nr. 593/2008 6 straipsnio 1 dalies b punkte 

ir Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 

straipsnio 1 dalies c punkte. 

5. Šis reglamentas neturi įtakos 

Sąjungos teisės aktams dėl teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose. Vien 

šio reglamento 3, 4 ir 5 straipsnių 

laikymosi faktas nereiškia, kad komercinės 

veiklos subjektas savo veiklą kreipia į 

valstybę narę, kurioje yra kliento nuolatinė 

arba faktinė gyvenamoji vieta, kaip 

numatyta Reglamento (EB) Nr. 593/2008 6 

straipsnio 1 dalies b punkte ir Reglamento 

(ES) Nr. 1215/2012 17 straipsnio 1 dalies c 

punkte, nebent esama kitų papildomų 
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elementų, rodančių, kad komercinės 

veiklos subjektas kreipia savo komercinę 

ar profesinę veiklą į tokią valstybę narę. 

Or. en 

 

Pakeitimas296 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Smulkesni pardavėjai ir labai 

mažos įmonės neturi tikrinti vartotojų, 

kuriems nori parduoti prekes arba 

paslaugas, buvimo vietos. Jei komercinės 

veiklos subjektas yra įpareigotas sudaryti 

sutartis su vartotojais, gyvenančiais 

šalyje, kuriai jos nėra skirtos, būtina 

užtikrinti, kad būtų taikoma prekiautojų 

teisė. 

Or. en 

Pagrindimas 

Teisinis tikrumas MVĮ. 

 

Pakeitimas297 

Marlene Mizzi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Jei šio reglamento nuostatos 

prieštarauja Direktyvos 2006/123/EB 20 

straipsnio 2 dalies nuostatoms, turi būti 

vadovaujamasi šio reglamento 

nuostatomis. 

6. Jei šio reglamento nuostatos 

prieštarauja Direktyvos 2006/123/EB 20 

straipsnio 2 dalies nuostatoms, turi būti 

vadovaujamasi konkrečiomis šio 

reglamento nuostatomis ir jame 

nustatytomis komercinės veiklos subjektų 

prievolėmis. 
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Or. en 

 

Pakeitimas298 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a straipsnis 

 Taikymo sritis 

 1.  Šis reglamentas nėra taikomas 

išimtinai vidaus atvejams, kai visa veikla 

visais atžvilgiais susijusi su viena valstybe 

nare. 

 2.  Šis reglamentas netaikomas 

Direktyvos 2006/123/EB 2 straipsnio 2 

dalyje nurodytai veiklai. 

 3.  Šis reglamentas nedaro poveikio 

mokesčių srityje taikomoms taisyklėms. 

 4.  Jei šio reglamento nuostatos 

prieštarauja Direktyvos 2006/123/EB 20 

straipsnio 2 dalies nuostatoms, turi būti 

vadovaujamasi šio reglamento 

nuostatomis. 

 5.  Šiuo reglamentu komercinės 

veiklos subjektas neįpareigojamas 

prisiimti papildomų išlaidų, kai vartotojas 

pasinaudoja savo teise nutraukti sutartį 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2011/83/ES1a. Išlaidos, kurios 

patiriamos siekiant, kad prekė atitiktų 

reikalavimus, neapima pašto ar transporto 

išlaidų, kurios neįskaičiuojamas į prekių 

pristatymo, kuris numatytas bendrosiose 

prieigos sąlygose arba dėl kurio susitarta, 

išlaidas. 

 _______________ 

 1a 2011 m. spalio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš 

dalies keičiamos Tarybos direktyva 

93/13/EEB ir Europos Parlamento ir 
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Tarybos direktyva 1999/44/EB bei 

panaikinamos Tarybos direktyva 

85/577/EEB ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 

2011 11 22, p. 64). 

Or. en 

 

Pakeitimas299 

Marlene Mizzi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) klientas – vartotojas, kuris yra tam 

tikros valstybės narės pilietis, arba įmonė, 

kuri yra tam tikros valstybės narės 

juridinis asmuo, arba kurio (kurios) 

gyvenamoji arba įsisteigimo vieta yra 

valstybėje narėje ir kuris ketina pirkti 

arba perka prekę arba paslaugą 

Sąjungoje, bet ne tam, kad ją 

perparduotų; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas300 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) klientas – vartotojas, kuris yra tam 

tikros valstybės narės pilietis, arba įmonė, 

kuri yra tam tikros valstybės narės 

juridinis asmuo, arba kurio (kurios) 

gyvenamoji arba įsisteigimo vieta yra 

valstybėje narėje ir kuris ketina pirkti 

arba perka prekę arba paslaugą 

Sąjungoje, bet ne tam, kad ją 

Išbraukta. 
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perparduotų; 

Or. en 

 

Pakeitimas301 

Antanas Guoga 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) klientas – vartotojas, kuris yra tam 

tikros valstybės narės pilietis, arba įmonė, 

kuri yra tam tikros valstybės narės 

juridinis asmuo, arba kurio (kurios) 

gyvenamoji arba įsisteigimo vieta yra 

valstybėje narėje ir kuris ketina pirkti 

arba perka prekę arba paslaugą 

Sąjungoje, bet ne tam, kad ją 

perparduotų; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas302 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) klientas – vartotojas, kuris yra tam 

tikros valstybės narės pilietis, arba įmonė, 

kuri yra tam tikros valstybės narės juridinis 

asmuo, arba kurio (kurios) gyvenamoji 

arba įsisteigimo vieta yra valstybėje narėje 

ir kuris ketina pirkti arba perka prekę arba 

paslaugą Sąjungoje, bet ne tam, kad ją 

perparduotų; 

c) klientas – vartotojas, kuris yra tam 

tikros valstybės narės pilietis, arba įmonė, 

kuri yra tam tikros valstybės narės juridinis 

asmuo, arba kurio (kurios) gyvenamoji 

arba įsisteigimo vieta yra valstybėje narėje 

ir kuris ketina pirkti arba perka prekę arba 

paslaugą Sąjungoje pagal bendrąsias 

prieigos sąlygas tik galutiniam 

naudojimui, bet ne tam, kad ją komerciniu 

mastu perparduotų, išnuomotų, 

pertvarkytų arba perdirbtų; 

Or. en 
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Pakeitimas303 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) klientas – vartotojas, kuris yra tam 

tikros valstybės narės pilietis, arba įmonė, 

kuri yra tam tikros valstybės narės juridinis 

asmuo, arba kurio (kurios) gyvenamoji 

arba įsisteigimo vieta yra valstybėje narėje 

ir kuris ketina pirkti arba perka prekę arba 

paslaugą Sąjungoje, bet ne tam, kad ją 

perparduotų; 

c) klientas – vartotojas, kuris yra 

valstybės narės pilietis, arba įmonė, kurios 

įsisteigimo vieta yra valstybė narė, arba 

kurio (kurios) gyvenamoji arba įsisteigimo 

vieta yra valstybėje narėje ir kuris ketina 

pirkti arba perka prekę arba paslaugą 

Sąjungoje; 

Or. en 

Pagrindimas 

Neįtraukus visos tiekimo grandinės vartotojai negalės pasinaudoti pranašumais, kurių suteiks 

nepagrįsto geografinio blokavimo panaikinimas. 

 

Pakeitimas304 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) bendrosios prieigos sąlygos – visos 

nuostatos, sąlygos ir kita informacija, 

įskaitant pardavimo kainą, kuriomis 

reguliuojama klientų prieiga prie 

komercinės veiklos subjekto siūlomų 

prekių arba paslaugų; tokias sąlygas 

nustato, taiko ir viešai skelbia komercinės 

veiklos subjektas arba tai daroma jo vardu, 

jei toks subjektas ir klientas nėra sudarę 

individualaus susitarimo; 

d) bendrosios prieigos sąlygos – visos 

nuostatos, sąlygos ir kita informacija, 

įskaitant grynąją pardavimo kainą, 

kuriomis reguliuojama vartotojų prieiga 

prie komercinės veiklos subjekto siūlomų 

prekių arba paslaugų; tokias sąlygas 

nustato, taiko ir viešai skelbia komercinės 

veiklos subjektas arba tai daroma jo vardu, 

jei toks subjektas ir vartotojas nėra sudarę 

individualaus susitarimo; 

Or. en 
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Pakeitimas305 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) bendrosios prieigos sąlygos – visos 

nuostatos, sąlygos ir kita informacija, 

įskaitant pardavimo kainą, kuriomis 

reguliuojama klientų prieiga prie 

komercinės veiklos subjekto siūlomų 

prekių arba paslaugų; tokias sąlygas 

nustato, taiko ir viešai skelbia komercinės 

veiklos subjektas arba tai daroma jo vardu, 

jei toks subjektas ir klientas nėra sudarę 

individualaus susitarimo; 

d) bendrosios prieigos sąlygos – visos 

nuostatos, sąlygos ir kita informacija, 

įskaitant pardavimo kainą, kuriomis 

reguliuojama vartotojų prieiga prie 

komercinės veiklos subjekto siūlomų 

prekių arba paslaugų; tokias sąlygas 

nustato, taiko ir viešai skelbia komercinės 

veiklos subjektas arba tai daroma jo vardu, 

jei toks subjektas ir vartotojas nėra sudarę 

individualaus susitarimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas306 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) bendrosios prieigos sąlygos – visos 

nuostatos, sąlygos ir kita informacija, 

įskaitant pardavimo kainą, kuriomis 

reguliuojama klientų prieiga prie 

komercinės veiklos subjekto siūlomų 

prekių arba paslaugų; tokias sąlygas 

nustato, taiko ir viešai skelbia komercinės 

veiklos subjektas arba tai daroma jo vardu, 

jei toks subjektas ir klientas nėra sudarę 

individualaus susitarimo; 

d) bendrosios prieigos sąlygos – visos 

nuostatos, sąlygos ir kita informacija, 

įskaitant grynąją pardavimo kainą, 

telefonų prefiksais paremtus 

reikalavimus, kuriomis reguliuojama 

klientų prieiga prie komercinės veiklos 

subjekto siūlomų prekių arba paslaugų; 

tokias sąlygas nustato, taiko ir viešai 

skelbia komercinės veiklos subjektas arba 

tai daroma jo vardu, jei toks subjektas ir 

klientas nėra sudarę individualaus 

susitarimo; 

Or. en 
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Pakeitimas307 

Eva Maydell 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) prekė – materialus kilnojamasis 

daiktas, išskyrus daiktus, parduodamus 

vykdant sprendimą arba kitais įstatymuose 

numatytais atvejais; vanduo, dujos ir 

elektros energija pagal šį reglamentą 

pripažįstami prekėmis, jeigu paruošta 

parduoti jų ribotas tūris arba nustatytas 

kiekis; 

e) prekė – materialus kilnojamasis 

daiktas, išskyrus daiktus, parduodamus 

vykdant sprendimą arba kitais įstatymuose 

numatytais atvejais; 

Or. en 

 

Pakeitimas308 

Antanas Guoga 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) prekė – materialus kilnojamasis 

daiktas, išskyrus daiktus, parduodamus 

vykdant sprendimą arba kitais įstatymuose 

numatytais atvejais; vanduo, dujos ir 

elektros energija pagal šį reglamentą 

pripažįstami prekėmis, jeigu paruošta 

parduoti jų ribotas tūris arba nustatytas 

kiekis; 

e) prekė – materialus kilnojamasis 

daiktas, išskyrus daiktus, parduodamus 

vykdant sprendimą arba kitais įstatymuose 

numatytais atvejais; 

Or. en 

 

Pakeitimas309 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos f punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) elektroninė sąsaja – visa 

komercinės veiklos subjekto arba tokio 

subjekto vardu naudojama programinė 

įranga, įskaitant interneto svetainę ir 

taikomąsias programas, kuria klientams 

suteikiama prieiga prie komercinės veiklos 

subjekto prekių ir paslaugų, kad būtų 

sudaromi komerciniai tų prekių ir paslaugų 

sandoriai; 

f) elektroninė sąsaja – visa 

komercinės veiklos subjekto arba tokio 

subjekto vardu naudojama programinė 

įranga, įskaitant interneto svetainę ar jos 

dalį ir taikomąsias programas, kuria 

vartotojui suteikiama prieiga prie 

komercinės veiklos subjekto prekių ir 

paslaugų, kad būtų sudaromi komerciniai 

tų prekių ir paslaugų sandoriai; 

Or. en 

 

Pakeitimas310 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) elektroninė sąsaja – visa 

komercinės veiklos subjekto arba tokio 

subjekto vardu naudojama programinė 

įranga, įskaitant interneto svetainę ir 

taikomąsias programas, kuria klientams 

suteikiama prieiga prie komercinės veiklos 

subjekto prekių ir paslaugų, kad būtų 

sudaromi komerciniai tų prekių ir paslaugų 

sandoriai; 

f) elektroninė sąsaja – visa 

komercinės veiklos subjekto arba tokio 

subjekto vardu naudojama programinė 

įranga, įskaitant interneto svetainę ir 

taikomąsias programas, kuria vartotojams 

suteikiama prieiga prie komercinės veiklos 

subjekto prekių ir paslaugų, kad būtų 

sudaromi komerciniai tų prekių ir paslaugų 

sandoriai; 

Or. en 

 

Pakeitimas311 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) elektroninė sąsaja – visa 

komercinės veiklos subjekto arba tokio 

f) elektroninė sąsaja – visa 

komercinės veiklos subjekto arba tokio 
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subjekto vardu naudojama programinė 

įranga, įskaitant interneto svetainę ir 

taikomąsias programas, kuria klientams 

suteikiama prieiga prie komercinės veiklos 

subjekto prekių ir paslaugų, kad būtų 

sudaromi komerciniai tų prekių ir paslaugų 

sandoriai; 

subjekto vardu naudojama programinė 

įranga, įskaitant interneto svetainę ar jos 

dalį ir taikomąsias programas, kuria 

klientams suteikiama prieiga prie 

komercinės veiklos subjekto prekių ir 

paslaugų, kad būtų sudaromi komerciniai 

tų prekių ir paslaugų sandoriai; 

Or. en 

 

Pakeitimas312 

Inese Vaidere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) elektroninė sąsaja – visa 

komercinės veiklos subjekto arba tokio 

subjekto vardu naudojama programinė 

įranga, įskaitant interneto svetainę ir 

taikomąsias programas, kuria klientams 

suteikiama prieiga prie komercinės veiklos 

subjekto prekių ir paslaugų, kad būtų 

sudaromi komerciniai tų prekių ir paslaugų 

sandoriai; 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. en 

 

Pakeitimas313 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos h a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ha)  tiekėjas – prekes arba paslaugas 

teikiantis fizinis arba juridinis asmuo; 

Or. en 
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Pakeitimas 314 

Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komercinės veiklos subjektai 

techninėmis arba kitokiomis priemonėmis 

neblokuoja arba neriboja klientų prieigos 

prie savo elektroninių sąsajų dėl 

priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, 

gyvenamąja arba įsisteigimo vieta. 

Išbraukta. 

Or. de 

 

Pakeitimas315 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komercinės veiklos subjektai 

techninėmis arba kitokiomis priemonėmis 

neblokuoja arba neriboja klientų prieigos 

prie savo elektroninių sąsajų dėl priežasčių, 

susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja 

arba įsisteigimo vieta. 

1. Komercinės veiklos subjektai 

techninėmis arba kitokiomis priemonėmis 

neblokuoja arba neriboja vartotojų prieigos 

prie savo elektroninių sąsajų dėl priežasčių, 

susijusių su vartotojo pilietybe arba 

gyvenamąja vieta. 

Or. en 

 

Pakeitimas316 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komercinės veiklos subjektai 

techninėmis arba kitokiomis priemonėmis 

1. Komercinės veiklos subjektas 

techninėmis arba kitokiomis priemonėmis 
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neblokuoja arba neriboja klientų prieigos 

prie savo elektroninių sąsajų dėl priežasčių, 

susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja 

arba įsisteigimo vieta. 

neblokuoja arba neriboja vartotojų prieigos 

prie savo elektroninių sąsajų dėl priežasčių, 

susijusių su vartotojo pilietybe arba 

gyvenamąja vieta. 

Or. en 

 

Pakeitimas317 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komercinės veiklos subjektai 

techninėmis arba kitokiomis priemonėmis 

neblokuoja arba neriboja klientų prieigos 

prie savo elektroninių sąsajų dėl priežasčių, 

susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja 

arba įsisteigimo vieta. 

1. Komercinės veiklos subjektas ir 

elektroninė prekyvietė techninėmis arba 

kitokiomis priemonėmis neblokuoja arba 

neriboja klientų prieigos prie savo 

elektroninių sąsajų dėl priežasčių, susijusių 

su kliento pilietybe, gyvenamąja ar laikino 

buvimo vieta arba įsisteigimo vieta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas pateiktas remiantis pranešėjos pakeitimu, bet tekste išlaikoma kliento apibrėžtis. 

 

Pakeitimas318 

Inese Vaidere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komercinės veiklos subjektai 

techninėmis arba kitokiomis priemonėmis 

neblokuoja arba neriboja klientų prieigos 

prie savo elektroninių sąsajų dėl priežasčių, 

susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja 

arba įsisteigimo vieta. 

1. Komercinės veiklos subjektai 

techninėmis arba kitokiomis priemonėmis 

neblokuoja arba neriboja klientų prieigos 

prie savo elektroninių sąsajų dėl priežasčių, 

susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja, 

laikino buvimo arba įsisteigimo vieta. 
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Or. en 

 

Pakeitimas319 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komercinės veiklos subjektai nenukreipia 

klientų dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta, į kitą savo elektroninės sąsajos 

variantą, kuris nuo elektroninės sąsajos, 

kurią pasiekti klientas norėjo nuo pat 

pradžių, skiriasi informacijos išdėstymu, 

vartojama kalba arba kitomis 

charakteristikomis, dėl kurių tokia sąsaja 

tampa pritaikyta klientams, turintiems tam 

tikrą pilietybę, gyvenamąją arba 

įsisteigimo vietą, nebent klientas, prieš 

būdamas nukreiptas, duotų tam aiškų savo 

sutikimą. 

Komercinės veiklos subjektas nenukreipia 

vartotojo į kitą savo elektroninės sąsajos 

variantą, kuris nuo elektroninės sąsajos, 

kurią pasiekti vartotojas norėjo nuo pat 

pradžių, skiriasi informacijos išdėstymu, 

vartojama kalba arba kitomis 

charakteristikomis, dėl kurių tokia sąsaja 

tampa pritaikyta vartotojams, turintiems 

tam tikrą pilietybę arba gyvenamąją vietą, 

nebent vartotojas, prieš būdamas 

nukreiptas, duotų tam aiškų savo sutikimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas320 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komercinės veiklos subjektai nenukreipia 

klientų dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta, į kitą savo elektroninės sąsajos 

variantą, kuris nuo elektroninės sąsajos, 

kurią pasiekti klientas norėjo nuo pat 

pradžių, skiriasi informacijos išdėstymu, 

vartojama kalba arba kitomis 

charakteristikomis, dėl kurių tokia sąsaja 

Komercinės veiklos subjektai nenukreipia 

vartotojų dėl priežasčių, susijusių su 

vartotojo pilietybe arba gyvenamąja vieta, 

į kitą savo elektroninės sąsajos variantą, 

kuris nuo elektroninės sąsajos, kurią 

pasiekti vartotojas norėjo nuo pat pradžių, 

skiriasi informacijos išdėstymu, vartojama 

kalba arba kitomis charakteristikomis, dėl 

kurių tokia sąsaja tampa pritaikyta 
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tampa pritaikyta klientams, turintiems tam 

tikrą pilietybę, gyvenamąją arba 

įsisteigimo vietą, nebent klientas, prieš 

būdamas nukreiptas, duotų tam aiškų savo 

sutikimą. 

klientams, turintiems tam tikrą pilietybę 

arba gyvenamąją vietą, nebent vartotojas, 

prieš būdamas nukreiptas, duotų tam aiškų 

savo sutikimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas321 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komercinės veiklos subjektai nenukreipia 

klientų dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta, į kitą savo elektroninės sąsajos 

variantą, kuris nuo elektroninės sąsajos, 

kurią pasiekti klientas norėjo nuo pat 

pradžių, skiriasi informacijos išdėstymu, 

vartojama kalba arba kitomis 

charakteristikomis, dėl kurių tokia sąsaja 

tampa pritaikyta klientams, turintiems tam 

tikrą pilietybę, gyvenamąją arba 

įsisteigimo vietą, nebent klientas, prieš 

būdamas nukreiptas, duotų tam aiškų 

savo sutikimą. 

Komercinės veiklos subjektai nenukreipia 

klientų dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja ar laikino buvimo 

arba įsisteigimo vieta, į kitą savo 

elektroninės sąsajos variantą, kuris nuo 

elektroninės sąsajos, prie kurios prieigą 

klientas norėjo gauti iš pradžių, skiriasi 

informacijos išdėstymu, vartojama kalba 

arba kitomis charakteristikomis, dėl kurių 

tokia sąsaja tampa pritaikyta klientams, 

turintiems tam tikrą pilietybę, gyvenamąją 

ar laikino buvimo arba įsisteigimo vietą, 

nebent klientas davė aiškų savo sutikimą 

tokiam nukreipimui. 

Or. en 

 

Pakeitimas322 

Inese Vaidere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komercinės veiklos subjektai nenukreipia 

klientų dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

Komercinės veiklos subjektai nenukreipia 

klientų dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 
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vieta, į kitą savo elektroninės sąsajos 

variantą, kuris nuo elektroninės sąsajos, 

kurią pasiekti klientas norėjo nuo pat 

pradžių, skiriasi informacijos išdėstymu, 

vartojama kalba arba kitomis 

charakteristikomis, dėl kurių tokia sąsaja 

tampa pritaikyta klientams, turintiems tam 

tikrą pilietybę, gyvenamąją arba 

įsisteigimo vietą, nebent klientas, prieš 

būdamas nukreiptas, duotų tam aiškų savo 

sutikimą. 

vieta, į kitą savo elektroninės sąsajos 

variantą, kuris nuo elektroninės sąsajos, 

kurią pasiekti klientas norėjo nuo pat 

pradžių, skiriasi informacijos išdėstymu, 

vartojama kalba arba kitomis 

charakteristikomis, dėl kurių tokia sąsaja 

tampa pritaikyta klientams, turintiems tam 

tikrą pilietybę, gyvenamąją, laikino 

buvimo arba įsisteigimo vietą, nebent 

klientas, prieš būdamas nukreiptas, duotų 

tam aiškų savo sutikimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 323 

Maria Grapini 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komercinės veiklos subjektai nenukreipia 

klientų dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta, į kitą savo elektroninės sąsajos 

variantą, kuris nuo elektroninės sąsajos, 

kurią pasiekti klientas norėjo nuo pat 

pradžių, skiriasi informacijos išdėstymu, 

vartojama kalba arba kitomis 

charakteristikomis, dėl kurių tokia sąsaja 

tampa pritaikyta klientams, turintiems tam 

tikrą pilietybę, gyvenamąją arba 

įsisteigimo vietą, nebent klientas, prieš 

būdamas nukreiptas, duotų tam aiškų savo 

sutikimą. 

Komercinės veiklos subjektai nenukreipia 

klientų dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta, į kitą savo elektroninės sąsajos 

variantą, kuris nuo elektroninės sąsajos, 

kurią pasiekti klientas norėjo nuo pat 

pradžių, skiriasi informacijos išdėstymu, 

vartojama kalba arba kitomis 

charakteristikomis, dėl kurių tokia sąsaja 

tampa pritaikyta klientams, turintiems tam 

tikrą pilietybę, gyvenamąją arba 

įsisteigimo vietą, nebent klientas, prieš 

būdamas nukreiptas, būtų davęs tam aiškų 

savo sutikimą. 

Or. ro 

 

Pakeitimas324 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komercinės veiklos subjektai nenukreipia 

klientų dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta, į kitą savo elektroninės sąsajos 

variantą, kuris nuo elektroninės sąsajos, 

kurią pasiekti klientas norėjo nuo pat 

pradžių, skiriasi informacijos išdėstymu, 

vartojama kalba arba kitomis 

charakteristikomis, dėl kurių tokia sąsaja 

tampa pritaikyta klientams, turintiems tam 

tikrą pilietybę, gyvenamąją arba 

įsisteigimo vietą, nebent klientas, prieš 

būdamas nukreiptas, duotų tam aiškų 

savo sutikimą. 

Komercinės veiklos subjektai nenukreipia 

klientų dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta, į kitą savo elektroninės sąsajos 

variantą, kuris nuo elektroninės sąsajos, 

kurią pasiekti klientas norėjo iš pradžių, 

skiriasi informacijos išdėstymu, vartojama 

kalba arba kitomis charakteristikomis, dėl 

kurių tokia sąsaja tampa pritaikyta 

klientams, turintiems tam tikrą pilietybę, 

gyvenamąją arba įsisteigimo vietą, nebent 

komercinės veiklos subjektas būtų 

pateikęs vartotojui aiškią informaciją dėl 

tokio nukreipimo. 

Or. en 

 

Pakeitimas325 

Renato Soru 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jei komercinės veiklos subjektas leidžia 

klientui pareikšti aiškų pageidavimą dėl 

asmeninės paskyros, kurį klientas bet 

kuriuo metu gali iš dalies keisti, 

komercinės veiklos subjektui leidžiama 

įprasta tvarka klientą nukreipti į konkretų 

tikslinį puslapį, vis dar leidžiant aiškią ir 

paprastą prieigą prie elektroninės sąsajos, 

kurią pasiekti klientas norėjo iš pradžių. 

Or. en 

 

Pakeitimas326 

Marco Zullo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų 

kliento sutikimą, pirminis elektroninės 

sąsajos variantas lieka lengvai prieinamas 

tam klientui. 

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų 

kliento sutikimą, elektroninės sąsajos 

variantas, kuriuo klientas iš pradžių bandė 

pasinaudoti, lieka lengvai prieinamas tam 

klientui. 

Or. it 

 

Pakeitimas327 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų 

kliento sutikimą, pirminis elektroninės 

sąsajos variantas lieka lengvai prieinamas 

tam klientui. 

Jei nukreipimas įvykdytas iš anksto gavus 

aiškų vartotojo sutikimą, elektroninės 

sąsajos, kurią pasiekti vartotojas norėjo 

nuo pat pradžių, variantas lieka lengvai 

prieinamas tam vartotojui. 

Or. en 

 

Pakeitimas328 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų 

kliento sutikimą, pirminis elektroninės 

sąsajos variantas lieka lengvai prieinamas 

tam klientui. 

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų 

kliento sutikimą, pirminis elektroninės 

sąsajos variantas lieka lengvai prieinamas 

tam vartotojui. 

Or. en 
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Pakeitimas329 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų 

kliento sutikimą, pirminis elektroninės 

sąsajos variantas lieka lengvai prieinamas 

tam klientui. 

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų 

kliento sutikimą, elektroninės sąsajos, 

kurią pasiekti klientas norėjo iš pradžių, 
variantas lieka lengvai prieinamas tam 

klientui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 330 

Maria Grapini 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų 

kliento sutikimą, pirminis elektroninės 

sąsajos variantas lieka lengvai prieinamas 

tam klientui. 

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų 

kliento sutikimą, pirminis elektroninės 

sąsajos variantas, kurį pasiekti klientas 

norėjo iš pradžių, lieka lengvai prieinamas 

tam klientui. 

Or. ro 

 

Pakeitimas331 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai 

netaikomi, jei tam tikrų klientų arba 

klientų tam tikrose teritorijose prieigą 

būtina blokuoti arba riboti ar jei tokius 

klientus būtina nukreipti į kitus 

3. 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai 

netaikomi, jei vartotojų prieigą prie 

komercinės veiklos subjekto elektroninės 

sąsajos būtina blokuoti arba riboti ar jei 

vartotojus būtina nukreipti į kitus 
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elektroninės sąsajos variantus tam, kad 

būtų laikomasi Sąjungos teisės aktuose 

arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių 

narių priimtuose teisės aktuose nustatyto 

teisinio reikalavimo. 

elektroninės sąsajos variantus tam, kad 

komercinės veiklos subjektas laikytųsi 
Sąjungos teisės aktuose arba pagal 

Sąjungos teisės aktus valstybių narių 

priimtuose teisės aktuose nustatyto teisinio 

reikalavimo. 

Or. en 

 

Pakeitimas332 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai 

netaikomi, jei tam tikrų klientų arba 

klientų tam tikrose teritorijose prieigą 

būtina blokuoti arba riboti ar jei tokius 

klientus būtina nukreipti į kitus 

elektroninės sąsajos variantus tam, kad 

būtų laikomasi Sąjungos teisės aktuose 

arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių 

narių priimtuose teisės aktuose nustatyto 

teisinio reikalavimo. 

3. 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai 

netaikomi, jei tam tikros vartotojų grupės 

arba vartotojų tam tikrose teritorijose 

prieigą būtina blokuoti arba riboti ar jei 

tokius vartotojus būtina nukreipti į kitus 

elektroninės sąsajos variantus tam, kad 

būtų laikomasi komercinės veiklos 

subjekto veiklai taikomuose Sąjungos 

teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės 

aktus valstybių narių priimtuose teisės 

aktuose nustatyto teisinio reikalavimo. 

Or. en 

 

Pakeitimas333 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai 

netaikomi, jei tam tikrų klientų arba 

klientų tam tikrose teritorijose prieigą 

būtina blokuoti arba riboti ar jei tokius 

klientus būtina nukreipti į kitus 

3. 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai 

netaikomi, jei tam tikrų vartotojų arba 

vartotojų tam tikrose teritorijose prieigą 

būtina blokuoti arba riboti ar jei tokius 

vartotojus būtina nukreipti į kitus 
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elektroninės sąsajos variantus tam, kad 

būtų laikomasi Sąjungos teisės aktuose 

arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių 

narių priimtuose teisės aktuose nustatyto 

teisinio reikalavimo. 

elektroninės sąsajos variantus tam, kad 

būtų laikomasi Sąjungos teisės aktuose 

arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių 

narių priimtuose teisės aktuose nustatyto 

teisinio reikalavimo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 334 

Maria Grapini 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai 

netaikomi, jei tam tikrų klientų arba klientų 

tam tikrose teritorijose prieigą būtina 

blokuoti arba riboti ar jei tokius klientus 

būtina nukreipti į kitus elektroninės sąsajos 

variantus tam, kad būtų laikomasi Sąjungos 

teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės 

aktus valstybių narių priimtuose teisės 

aktuose nustatyto teisinio reikalavimo. 

3. 1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai 

netaikomi, jei tam tikrų klientų arba klientų 

tam tikrose teritorijose prieigą prie 

komercinės veiklos subjekto elektroninės 

sąsajos būtina blokuoti arba riboti ar jei 

tokius klientus būtina nukreipti į kitus 

elektroninės sąsajos variantus tam, kad 

būtų laikomasi komercinės veiklos 

subjekto veiklai taikomuose Sąjungos 

teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės 

aktus valstybių narių priimtuose teisės 

aktuose nustatyto teisinio reikalavimo. 

Or. ro 

 

Pakeitimas 335 

Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei komercinės veiklos subjektas 

pagal 4 dalį blokuoja arba riboja klientų 

prieigą prie elektroninės sąsajos arba 

klientus nukreipia į kitus elektroninės 

sąsajos variantus, komercinės veiklos 

subjektas pateikia aiškias pateisinamąsias 

Išbraukta. 
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priežastis. Tokios priežastys pateikiamos 

tos elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie 

kurios klientas norėjo gauti pirmiausia. 

Or. de 

 

Pakeitimas336 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei komercinės veiklos subjektas 

pagal 4 dalį blokuoja arba riboja klientų 

prieigą prie elektroninės sąsajos arba 

klientus nukreipia į kitus elektroninės 

sąsajos variantus, komercinės veiklos 

subjektas pateikia aiškias pateisinamąsias 

priežastis. Tokios priežastys pateikiamos 

tos elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie 

kurios klientas norėjo gauti pirmiausia. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas337 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei komercinės veiklos subjektas 

pagal 4 dalį blokuoja arba riboja klientų 

prieigą prie elektroninės sąsajos arba 

klientus nukreipia į kitus elektroninės 

sąsajos variantus, komercinės veiklos 

subjektas pateikia aiškias pateisinamąsias 

priežastis. Tokios priežastys pateikiamos 

tos elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie 

kurios klientas norėjo gauti pirmiausia. 

4. Jei komercinės veiklos subjektas 

pagal 4 dalį blokuoja arba riboja klientų 

prieigą prie elektroninės sąsajos arba 

klientus nukreipia į kitus elektroninės 

sąsajos variantus, komercinės veiklos 

subjektas pateikia aiškias pateisinamąsias 

priežastis. Tokios priežastys pateikiamos 

tos elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie 

kurios klientas norėjo gauti pirmiausia. Jos 

gali būti pateiktos bendrosiose sąlygose. 
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Or. en 

 

Pakeitimas338 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei komercinės veiklos subjektas 

pagal 4 dalį blokuoja arba riboja klientų 

prieigą prie elektroninės sąsajos arba 

klientus nukreipia į kitus elektroninės 

sąsajos variantus, komercinės veiklos 

subjektas pateikia aiškias pateisinamąsias 

priežastis. Tokios priežastys pateikiamos 

tos elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie 

kurios klientas norėjo gauti pirmiausia. 

4. Jei komercinės veiklos subjektas 

pagal 3 dalį blokuoja arba riboja vartotojų 

prieigą prie elektroninės sąsajos arba 

vartotojus nukreipia į kitus elektroninės 

sąsajos variantus, komercinės veiklos 

subjektas pateikia vartotojui aiškias 

pateisinamąsias priežastis ir paaiškinimą. 

Tokios priežastys pateikiamos tos 

elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie 

kurios klientas norėjo gauti pirmiausia. 

Or. en 

 

Pakeitimas339 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei komercinės veiklos subjektas 

pagal 4 dalį blokuoja arba riboja klientų 

prieigą prie elektroninės sąsajos arba 

klientus nukreipia į kitus elektroninės 

sąsajos variantus, komercinės veiklos 

subjektas pateikia aiškias pateisinamąsias 

priežastis. Tokios priežastys pateikiamos 

tos elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie 

kurios klientas norėjo gauti pirmiausia. 

4. Jei komercinės veiklos subjektas 

pagal 4 dalį blokuoja arba riboja vartotojų 

prieigą prie elektroninės sąsajos arba 

vartotojus nukreipia į kitus elektroninės 

sąsajos variantus, komercinės veiklos 

subjektas pateikia aiškias ir tiksliai 

išdėstytas pateisinamąsias priežastis. 

Tokios priežastys pateikiamos tos 

elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie 

kurios vartotojas norėjo gauti pirmiausia. 

Or. en 
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Pakeitimas340 

Renato Soru 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei komercinės veiklos subjektas 

pagal 4 dalį blokuoja arba riboja klientų 

prieigą prie elektroninės sąsajos arba 

klientus nukreipia į kitus elektroninės 

sąsajos variantus, komercinės veiklos 

subjektas pateikia aiškias pateisinamąsias 

priežastis. Tokios priežastys pateikiamos 

tos elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie 

kurios klientas norėjo gauti pirmiausia. 

4. Jei komercinės veiklos subjektas 

pagal 4 dalį blokuoja arba riboja klientų 

prieigą prie elektroninės sąsajos arba 

klientus nukreipia į kitus elektroninės 

sąsajos variantus, komercinės veiklos 

subjektas pateikia aiškias pateisinamąsias 

priežastis. Tokios priežastys pateikiamos 

tos elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie 

kurios klientas norėjo gauti pirmiausia. Jei 

vartotojas naudojasi asmenine paskyra 

komercinės veiklos subjekto interneto 

svetainėje, per pirmą apsilankymą 

pateisinamosios priežastys pateikiamos 

paryškintai ir lieka pasiekiamos klientui. 

Or. en 

 

Pakeitimas341 

Marco Zullo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei komercinės veiklos subjektas 

pagal 4 dalį blokuoja arba riboja klientų 

prieigą prie elektroninės sąsajos arba 

klientus nukreipia į kitus elektroninės 

sąsajos variantus, komercinės veiklos 

subjektas pateikia aiškias pateisinamąsias 

priežastis. Tokios priežastys pateikiamos 

tos elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie 

kurios klientas norėjo gauti pirmiausia. 

4. Jei komercinės veiklos subjektas 

pagal 4 dalį blokuoja arba riboja klientų 

prieigą prie elektroninės sąsajos arba 

klientus nukreipia į kitus elektroninės 

sąsajos variantus, komercinės veiklos 

subjektas pateikia išsamų paaiškinimą. 

Toks paaiškinimas pateikiamas tos 

elektroninės sąsajos kalba, prieigą prie 

kurios klientas bandė gauti pirmiausia. 

Or. it 
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Pakeitimas 342 

Othmar Karas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Komercinės veiklos subjektas 

neprivalo su vartotoju bendrauti kita 

kalba nei ta, kuri vartojama komercinės 

veiklos subjekto elektroninės sąsajos, per 

kurią vartotojas įsigijo gaminį, kalbinėje 

versijoje. 

Or. de 

Pagrindimas 

Jei vartotojas įsigyja gaminį tam tikros kalbinės versijos svetainėje, jis negali reikalauti iš 

komercinės veiklos subjekto su juo bendrauti ne šia, o kita kalba. 

 

Pakeitimas 343 

Othmar Karas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 4 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4b. Komisija ir valstybės narės visomis 

kalbomis sudaro aiškų ir lengvai 

prieinamą privalomą tokių 3 dalyje 

minėtų teisės aktų sąrašą. 

Or. de 

Pagrindimas 

Būtų neproporcinga, jei kiekvienas internetinę prekybą vykdantis verslininkas turėtų 

išnagrinėti visus Sąjungos ir visų valstybių narių teisės aktus, kuriais gali būti pateisinamas 

tam tikrų gaminių blokavimas. Tokį sąrašą su šia informacija turėtų sudaryti ir pateikti 

Komisija ir valstybės narės. 
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Pakeitimas 344 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiose situacijose komercinės 

veiklos subjektai netaiko skirtingų prieigos 

prie prekių arba paslaugų bendrųjų sąlygų 

dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta: 

1. Šio 4 straipsnio 1 dalies a–c 

punktuose nurodytose situacijose 

komercinės veiklos subjektai netaiko 

skirtingų prieigos prie prekių arba paslaugų 

bendrųjų sąlygų dėl priežasčių, susijusių su 

kliento pilietybe, gyvenamąja arba 

įsisteigimo vieta. Šiuo reglamentu neturi 

būti varžoma laisvė užsiimti verslu ir 

sudaryti sutartis, įtvirtinta Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 

straipsnyje. Komercinės veiklos subjektų 

laisvė sudaryti sutartį neturi būti paversta 

prievole su vartotoju sudaryti sutartį, 

įskaitant tiekimo prievolę. Tai taikytina ir 

šio 4 straipsnio 1 dalies a–c punktuose 

nurodytoms situacijoms. 

Or. de 

 

Pakeitimas345 

Marlene Mizzi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiose situacijose komercinės 

veiklos subjektai netaiko skirtingų prieigos 

prie prekių arba paslaugų bendrųjų sąlygų 

dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta: 

1. Šiose situacijose komercinės 

veiklos subjektai ir elektroninės 

prekyvietės netaiko skirtingų prieigos prie 

prekių arba paslaugų bendrųjų sąlygų dėl 

priežasčių, susijusių su vartotojo pilietybe 

arba gyvenamąja vieta: 

Or. en 
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Pakeitimas346 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiose situacijose komercinės 

veiklos subjektai netaiko skirtingų prieigos 

prie prekių arba paslaugų bendrųjų sąlygų 

dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta: 

1. Komercinės veiklos subjektai 

netaiko skirtingų prieigos prie prekių arba 

paslaugų bendrųjų sąlygų dėl priežasčių, 

susijusių su vartotojo pilietybe arba 

gyvenamąja vieta, tais atvejais, kai: 

Or. en 

 

Pakeitimas347 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiose situacijose komercinės 

veiklos subjektai netaiko skirtingų prieigos 

prie prekių arba paslaugų bendrųjų sąlygų 

dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta: 

1. Šiose situacijose komercinės 

veiklos subjektas netaiko skirtingų prieigos 

prie prekių arba paslaugų bendrųjų sąlygų 

dėl priežasčių, susijusių su vartotojo 

pilietybe arba gyvenamąja vieta: 

Or. en 

 

Pakeitimas348 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiose situacijose komercinės 

veiklos subjektai netaiko skirtingų prieigos 

1. Komercinės veiklos subjektas 

netaiko skirtingų prieigos prie prekių arba 
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prie prekių arba paslaugų bendrųjų sąlygų 

dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta: 

paslaugų bendrųjų sąlygų dėl priežasčių, 

susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja 

ar laikino buvimo arba įsisteigimo vieta, 

tais atvejais, kai klientas siekia: 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas pateiktas remiantis pranešėjos pakeitimu, bet tekste išlaikoma kliento apibrėžtis. 

 

Pakeitimas349 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiose situacijose komercinės 

veiklos subjektai netaiko skirtingų prieigos 

prie prekių arba paslaugų bendrųjų sąlygų 

dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta: 

1. Komercinės veiklos subjektai 

netaiko skirtingų prieigos prie prekių arba 

paslaugų bendrųjų sąlygų dėl priežasčių, 

susijusių su kliento pilietybe, gyvenamąja 

arba įsisteigimo vieta, tais atvejais, kai 

klientas siekia: 

Or. en 

 

Pakeitimas350 

Inese Vaidere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiose situacijose komercinės 

veiklos subjektai netaiko skirtingų prieigos 

prie prekių arba paslaugų bendrųjų sąlygų 

dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta: 

1. Šiose situacijose komercinės 

veiklos subjektai netaiko skirtingų prieigos 

prie prekių arba paslaugų bendrųjų sąlygų 

dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja, laikino buvimo 

arba įsisteigimo vieta: 

Or. en 
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Pakeitimas351 

Biljana Borzan 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, tačiau toks subjektas 

nepristato prekių į kliento valstybę narę 

arba toks pristatymas nevykdomas to 

subjekto vardu; 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, tačiau toks subjektas 

nepristato prekių į kliento valstybę narę 

arba toks pristatymas nevykdomas to 

subjekto vardu. Jei komercinės veiklos 

subjektas pristato prekes į kitas valstybes 

nares, skirtingą pilietybę ir gyvenamąją 

arba įsisteigimo vietą turintiems 

vartotojams taikomų pristatymo kainų 

skirtumai turi būti skaidrūs ir paremti 

daugiausia realiomis pristatymo 

sąnaudomis; 

Or. en 

 

Pakeitimas352 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, tačiau toks subjektas 

nepristato prekių į kliento valstybę narę 

arba toks pristatymas nevykdomas to 

subjekto vardu; 

a) pirkti prekes iš komercinės veiklos 

subjekto ir tos prekės yra pristatomos į 

vietą valstybėje narėje, į kurią komercinės 

veiklos subjektas siūlo jas pristatyti savo 

bendrosiose prieigos sąlygose, arba yra 

atsiimamos vietoje, dėl kurios susitarė 

komercinės veiklos subjektas ir klientas, 

valstybėje narėje, kurioje komercinės 

veiklos subjektas siūlo tokią galimybę 

savo bendrosiose prieigos sąlygose; 

Or. en 
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Pakeitimas353 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, tačiau toks subjektas 

nepristato prekių į kliento valstybę narę 

arba toks pristatymas nevykdomas to 

subjekto vardu; 

a) pirkti prekes ir komercinės veiklos 

subjektas savo bendrosiose prieigos 

sąlygose numato tų prekių pristatymą į 

vietą kitoje nei kliento valstybėje narėje, 

įskaitant galimybę atsiimti prekes kliento 

ir komercinės veiklos subjekto sutartoje 

vietoje; 

Or. en 

 

Pakeitimas354 

Marlene Mizzi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, tačiau toks subjektas 

nepristato prekių į kliento valstybę narę 

arba toks pristatymas nevykdomas to 

subjekto vardu; 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes ir tos prekės yra 

pristatomos į vietą valstybėje narėje, į 

kurią komercinės veiklos subjektas siūlo 

jas pristatyti savo bendrosiose prieigos 

sąlygose, arba yra atsiimamos vietoje, dėl 

kurios susitarė komercinės veiklos 

subjektas ir vartotojas, valstybėje narėje, 

kurioje komercinės veiklos subjektas siūlo 

tokią galimybę; 

Or. en 

 

Pakeitimas355 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, tačiau toks subjektas 

nepristato prekių į kliento valstybę narę 

arba toks pristatymas nevykdomas to 

subjekto vardu; 

a) komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, tačiau nepristato prekių į 

vartotojo valstybę narę arba toks 

pristatymas nevykdomas to subjekto vardu, 

o jos yra atsiimamos vietoje, dėl kurios 

susitarė komercinės veiklos subjektas ir 

vartotojas, valstybėje narėje, kurioje 

komercinės veiklos subjektas vykdo savo 

veiklą; 

Or. en 

 

Pakeitimas356 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, tačiau toks subjektas 

nepristato prekių į kliento valstybę narę 

arba toks pristatymas nevykdomas to 

subjekto vardu; 

a) kai komercinės veiklos subjektas 

parduoda prekes, tačiau toks subjektas 

nepristato prekių į vartotojo valstybę narę 

arba toks pristatymas nevykdomas to 

subjekto vardu; 

Or. en 

 

Pakeitimas357 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kai komercinės veiklos subjektas 

elektroninėmis priemonėmis teikia 

paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika 

nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų 

kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas 

b) gauti komercinės veiklos subjekto 

elektroninėmis priemonėmis teikiamas 

paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika 

nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų 

kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas 
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ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas; ar tokių kūrinių arba turinio naudojimas, ar 

autorių teisėmis saugomų kūrinių arba 

kito saugomo turinio pardavimas 

nematerialia forma; 

Or. en 

 

Pakeitimas358 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kai komercinės veiklos subjektas 

elektroninėmis priemonėmis teikia 

paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika 

nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų 

kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas 

ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas; 

b) kai komercinės veiklos subjektas 

elektroninėmis priemonėmis teikia 

paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika 

nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų 

kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas 

ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas, ar 

autorių teisėmis saugomų kūrinių arba 

kito saugomo turinio pardavimas 

nematerialia forma, pvz., elektroninės 

knygos ir muzika internete; 

Or. en 

 

Pakeitimas359 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kai komercinės veiklos subjektas 

elektroninėmis priemonėmis teikia 

paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika 

nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų 

kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas 

ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas; 

b) kai komercinės veiklos subjektas 

elektroninėmis priemonėmis teikia 

paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika 

nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų 

kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas 

ar tokių kūrinių bei turinio naudojimas, ar 

autorių teisėmis saugomų kūrinių arba 

kito saugomo turinio pardavimas 
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nematerialia forma; 

Or. en 

 

Pakeitimas360 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kai komercinės veiklos subjektas 

elektroninėmis priemonėmis teikia 

paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika 

nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų 

kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas 

ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas; 

b) komercinės veiklos subjektas 

elektroninėmis priemonėmis teikia 

paslaugas, kurių pagrindinė charakteristika 

nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų 

kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas 

ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas361 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) vartotojas siekia gauti elektroniniu 

būdu teikiamas paslaugas, kurių 

pagrindinė charakteristika yra prieigos 

prie autorių teisėmis saugomų kūrinių ir 

kito saugomo turinio teikimas ir jų 

naudojimas, kai komercinės veiklos 

subjektas turi būtinas teises toje 

teritorijoje, kurioje vartotojas nori gauti 

tokias paslaugas; 

Or. en 

 

Pakeitimas362 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Patricija Šulin, Izaskun Bilbao 
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Barandica, Csaba Sógor, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ramon Tremosa i Balcells, 

Ádám Kósa, József Nagy, Andrejs Mamikins, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Ian 

Hudghton, Jill Evans, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Pascal Arimont 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) gauti elektroniniu būdu teikiamas 

paslaugas, kurių pagrindinė 

charakteristika yra prieigos prie autorių 

teisėmis saugomų kūrinių ir kito saugomo 

turinio teikimas ir jų naudojimas, kai 

komercinės veiklos subjektas turi būtinas 

teises toje teritorijoje, kurioje vartotojas 

nori gauti tokias paslaugas; 

Or. en 

 

Pakeitimas363 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) kai komercinės veiklos subjektas 

elektroninėmis priemonėmis teikia 

paslaugas arba nematerialias prekes, 

kurių pagrindinė charakteristika yra 

prieigos prie autorių teisėmis saugomų 

kūrinių arba kito saugomo turinio 

teikimas ir tokių kūrinių bei turinio 

naudojimas, kai jis turi atitinkamose 

teritorijose teises naudoti tokį turinį; 

Or. en 

 

Pakeitimas364 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) gauti elektroniniu būdu teikiamas 

paslaugas, kurių pagrindinės 

charakteristikos yra prieigos prie autorių 

teisėmis saugomų kūrinių ir kito saugomo 

turinio teikimas ir jų naudojimas, kai 

komercinės veiklos subjektas turi būtinas 

teises atitinkamose teritorijose; 

Or. en 

 

Pakeitimas365 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) kai komercinės veiklos subjektas 

teikia kitokias nei b punkte nurodytosios 

paslaugas ir jos yra teikiamos klientui 

tokio subjekto patalpose arba fizinėje 

vietoje, kurioje toks subjektas vykdo 

veiklą, bet ne valstybėje narėje, kurios 

pilietybę turi klientas arba kurioje yra jo 

gyvenamoji arba įsisteigimo vieta. 

c) gauti paslaugas, kurios nėra 

elektroninėmis priemonėmis teikiamos 

paslaugos, fizinėje vietoje valstybės narės 

teritorijoje, kurioje komercinės veiklos 

subjektas vykdo veiklą. 

Or. en 

 

Pakeitimas366 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) kai komercinės veiklos subjektas 

teikia kitokias nei b punkte nurodytosios 
paslaugas ir jos yra teikiamos klientui tokio 

subjekto patalpose arba fizinėje vietoje, 

kurioje toks subjektas vykdo veiklą, bet ne 

c) gauti iš komercinės veiklos 

subjekto paslaugas, kurios nėra 

elektroninėmis priemonėmis teikiamos 

paslaugos, ir jos yra teikiamos klientui 

fizinėje vietoje valstybėje narėje, kurioje 



 

PE599.759v01-00 58/90 AM\1117512LT.docx 

LT 

valstybėje narėje, kurios pilietybę turi 

klientas arba kurioje yra jo gyvenamoji 

arba įsisteigimo vieta. 

toks subjektas vykdo veiklą. 

Or. en 

 

Pakeitimas367 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) kai komercinės veiklos subjektas 

teikia kitokias nei b punkte nurodytosios 

paslaugas ir jos yra teikiamos klientui 

tokio subjekto patalpose arba fizinėje 

vietoje, kurioje toks subjektas vykdo 

veiklą, bet ne valstybėje narėje, kurios 

pilietybę turi klientas arba kurioje yra jo 

gyvenamoji arba įsisteigimo vieta. 

c) kai komercinės veiklos subjektas 

teikia kitokias nei b punkte nurodytosios 

paslaugas ir jos yra teikiamos vartotojui 

tokio subjekto patalpose arba fizinėje 

vietoje, kurioje toks subjektas vykdo 

veiklą, bet ne valstybėje narėje, kurios 

pilietybę turi vartotojas arba kurioje yra jo 

gyvenamoji vieta. 

Or. en 

 

Pakeitimas368 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) kai komercinės veiklos subjektas 

teikia kitokias nei b punkte nurodytosios 

paslaugas ir jos yra teikiamos klientui 

tokio subjekto patalpose arba fizinėje 

vietoje, kurioje toks subjektas vykdo 

veiklą, bet ne valstybėje narėje, kurios 

pilietybę turi klientas arba kurioje yra jo 

gyvenamoji arba įsisteigimo vieta. 

c) kai komercinės veiklos subjektas 

teikia kitokias nei b punkte nurodytosios 

paslaugas ir jos yra teikiamos vartotojui 

tokio subjekto patalpose arba fizinėje 

vietoje, kurioje toks subjektas vykdo 

veiklą, bet ne valstybėje narėje, kurios 

pilietybę turi vartotojas arba kurioje yra jo 

gyvenamoji vieta. 

Or. en 
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Pakeitimas369 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) kai komercinės veiklos subjektas 

reklamuoja gaminį kaip tokį patį gaminį 

keliose valstybėse narėse. 

Or. en 

 

Pakeitimas370 

Marlene Mizzi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. 1 dalyje nustatytas draudimas 

netrukdo komercinės veiklos subjektams 

siūlyti bendrąsias prieigos sąlygas, 

įskaitant pardavimo kainas, kurios 

skiriasi valstybėse narėse ir kurios 

siūlomos konkrečioje teritorijoje 

esantiems klientams dėl skirtingų 

nacionalinių reglamentų, standartų ir 

reikalavimų ir dėl papildomų sąnaudų, 

patiriamų laikantis skirtingos 

nacionalinės reglamentavimo aplinkos 

kitoje nei veiklos vykdytojo pasirinktoje 

teritorijoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas371 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. 1 dalyje nustatytas draudimas 

netrukdo komercinės veiklos subjektui 

taikyti valstybėms narėms arba valstybės 

narės viduje skirtingas bendrąsias 

prieigos sąlygas, kurios siūlomos 

konkrečioje teritorijoje esantiems 

klientams arba konkrečiai vartotojų 

grupei, neatsižvelgiant į jų pilietybę, 

gyvenamąją vietą ar laikiną buvimo vietą. 

Or. en 

 

Pakeitimas372 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. 1 dalyje nustatytas draudimas 

netrukdo komercinės veiklos subjektui 

siūlyti skirtingas bendrąsias prieigos 

sąlygas konkrečiai vartotojų grupei arba 

konkrečiose teritorijose esantiems 

vartotojams, jei tokia diskriminacija nėra 

susijusi su jų pilietybe arba gyvenamąja 

vieta. 

Or. en 

 

Pakeitimas373 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. 1 dalyje nustatytas draudimas 

netrukdo komercinės veiklos subjektams 
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siūlyti bendrųjų prieigos sąlygų, įskaitant 

pardavimo kainas, kurios skiriasi 

valstybėse narėse arba vienoje valstybėje 

narėje ir kurios siūlomos klientams tam 

tikroje teritorijoje arba tam tikroms 

klientų grupėms. 

Or. en 

 

Pakeitimas374 

Morten Løkkegaard 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. 1 dalyje nustatytu draudimu 

komercinės veiklos subjektas 

neįpareigojamas laikytis nacionalinių 

teisinių reikalavimų arba apie juos 

informuoti klientus, jei tas subjektas 

nevykdo savo veiklos konkrečioje 

valstybėje narėje arba jos nekreipia į ją. 

Or. en 

Pagrindimas 

Bendrojoje rinkoje gaminiams vis dar taikomi skirtingi nacionaliniai reikalavimai. Iš įmonių 

negalima ir nereikėtų tikėtis, kad jos pritaikys savo gaminius prie nacionalinių reikalavimų, 

taikomų rinkose, į kurias jie savo veiklos nekreipia. Taigi pakeitimu aiškiai nurodoma, kad 

įmonė neturėtų būti įpareigota nei pritaikyti savo gaminių prie nacionalinių reikalavimų, nei 

apie jos informuoti vartotojus, kai jie apsiperka kaip vietiniai vartotojai, jei ta įmonė nevykdo 

savo veikos kitose rinkose arba jos nekreipia į jas. 

 

Pakeitimas 375 

Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Ši nuostata netaikoma, jei 
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komercinės veiklos subjektas 

parduodamas prekes gautų mažesnį pelną 

negu savo įsisteigimo valstybėje. 

Or. de 

 

Pakeitimas 376 

Franz Obermayr 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b. Ši nuostata netaikoma, jei prekių 

pardavimas arba pateikta informacija 

pakenktų komercinės veiklos subjekto 

verslo modeliui. 

Or. de 

 

Pakeitimas377 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas, 

jei pagal konkrečią Sąjungos teisės aktų 

arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių 

narių priimtų teisės aktų nuostatą 

komercinės veiklos subjektas negali 

parduoti prekių arba teikti paslaugų tam 

tikriems klientams arba klientams tam 

tikrose teritorijose. 

1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas, 

jei pagal konkrečią Sąjungos teisės aktų 

arba pagal Sąjungos teisės aktus valstybių 

narių priimtų teisės aktų nuostatą 

komercinės veiklos subjektas negali 

parduoti prekių arba teikti paslaugų tam 

tikriems vartotojams arba vartotojams tam 

tikrose teritorijose. 

Or. en 

 

Pakeitimas378 

Dita Charanzová 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1 dalyje nustatytas draudimas netrukdo 

komercinės veiklos subjektams nustatyti 

skirtingas knygų pardavimo kainas 

klientams tam tikrose teritorijose, jei toks 

reikalavimas tiems subjektams nustatytas 

pagal Sąjungos teisės aktus valstybių 

narių priimtuose teisės aktuose. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas379 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1 dalyje nustatytas draudimas netrukdo 

komercinės veiklos subjektams nustatyti 

skirtingas knygų pardavimo kainas 

klientams tam tikrose teritorijose, jei toks 

reikalavimas tiems subjektams nustatytas 

pagal Sąjungos teisės aktus valstybių 

narių priimtuose teisės aktuose. 

1 dalyje nustatytas draudimas netrukdo 

komercinės veiklos subjektams siūlyti 

skirtingas bendrąsias prieigos sąlygas, 

įskaitant skirtingas kainas vartotojams 

tam tikrose teritorijose. 

Or. en 

 

Pakeitimas380 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1 dalyje nustatytas draudimas netrukdo 

komercinės veiklos subjektams nustatyti 

skirtingas knygų pardavimo kainas 

klientams tam tikrose teritorijose, jei toks 

Kalbant apie knygų pardavimą, 1 dalyje 

nustatytas draudimas nedaro poveikio 

konkretiems teisės aktams dėl kainodaros 

valstybėse narėse pagal Sąjungos teisės 
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reikalavimas tiems subjektams nustatytas 
pagal Sąjungos teisės aktus valstybių narių 

priimtuose teisės aktuose. 

aktus. 

Or. en 

 

Pakeitimas381 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Laikydamiesi šio reglamento, 

komercinės veiklos subjektai nurodo 

bendrąsias prieigos sąlygas ir galimus 

apribojimus vėliausiai užsakymo proceso 

pradžioje, kaip nustatyta Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2011/83/ES 8 straipsnyje. 

 _______________ 

 1a 2011 m. spalio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš 

dalies keičiamos Tarybos direktyva 

93/13/EEB ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 1999/44/EB bei 

panaikinamos Tarybos direktyva 

85/577/EEB ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 

2011 11 22, p. 64). 

Or. en 

 

Pakeitimas 382 

Othmar Karas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Dėl sutarties sudarymo taikoma 
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tos šalies teisė, kurioje yra prekybininko 

buveinė. 

Or. de 

Pagrindimas 

Kai kuriose šalyse sutarčių sudarymui, taip pat internetu, taikomas invitatio ad offerendum 

principas, t. y. pirkimas internetu reiškia ne tiesioginį sutarties sudarymą, o tik vartotojo 

pasiūlymo pateikimą. Kitose šalyse, priešingai, pirkimas internetu yra tiesioginis sutarties 

sudarymas. Šioje dalyje kalbama tik apie sutarties sudarymą, o ne apie jurisdikciją ar 

taikytiną teisę aktyvių pardavimų atveju. 

 

Pakeitimas383 

Dita Charanzová 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3b. Reglamento (EB) Nr. 593/2008 6 

straipsnio taikymo tikslais įprastine 

vartotojo gyvenamąja vieta laikoma 

galutinės vietos, į kurią komercinės 

veiklos subjektas pristato prekes, valstybė 

narė. 

 Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 17 

straipsnio taikymo tikslais valstybe nare, 

kurioje yra vartotojo nuolatinė 

gyvenamoji vieta, laikoma valstybė narė, 

kurioje komercinės veiklos subjektas yra 

įsisteigęs. 

Or. en 

 

Pakeitimas384 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komercinės veiklos subjektai 

netaiko skirtingų mokėjimo už 

parduodamas prekes arba teikiamas 

paslaugas sąlygų dėl priežasčių, susijusių 

su kliento pilietybe, gyvenamąja arba 

įsisteigimo vieta, mokėjimo sąskaitos 

buvimo vieta, mokėjimo paslaugų teikėjo 

įsisteigimo vieta arba mokėjimo priemonės 

išdavimo vieta Sąjungoje, jei: 

1. Komercinės veiklos subjektas 

netaiko skirtingų mokėjimo kredito 

pervedimais, tiesioginiu debetu arba 

naudojant kortele grindžiamą konkretaus 

mokėjimo ženklo ir kategorijos mokėjimo 

priemonę sąlygų dėl priežasčių, susijusių 

su vartotojo pilietybe arba gyvenamąja 

vieta, mokėjimo sąskaitos buvimo vieta, 

mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo 

vieta arba mokėjimo priemonės išdavimo 

vieta Sąjungoje, jei: 

Or. en 

 

Pakeitimas385 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komercinės veiklos subjektai 

netaiko skirtingų mokėjimo už 

parduodamas prekes arba teikiamas 

paslaugas sąlygų dėl priežasčių, susijusių 

su kliento pilietybe, gyvenamąja arba 

įsisteigimo vieta, mokėjimo sąskaitos 

buvimo vieta, mokėjimo paslaugų teikėjo 

įsisteigimo vieta arba mokėjimo priemonės 

išdavimo vieta Sąjungoje, jei: 

1. Vykdant mokėjimus priemonėmis, 

būtent kredito pervedimais, tiesioginiu 

debetu arba kortele grindžiama 

konkretaus mokėjimo ženklo ir 

kategorijos mokėjimo priemone, kurias 

priima komercinės veiklos subjektai, jie 

netaiko skirtingų mokėjimo operacijų 

sąlygų dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta, mokėjimo sąskaitos buvimo vieta, 

mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo 

vieta arba mokėjimo priemonės išdavimo 

vieta Sąjungoje, jeigu: 

Or. en 

 

Pakeitimas386 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komercinės veiklos subjektai 

netaiko skirtingų mokėjimo už 

parduodamas prekes arba teikiamas 

paslaugas sąlygų dėl priežasčių, susijusių 

su kliento pilietybe, gyvenamąja arba 

įsisteigimo vieta, mokėjimo sąskaitos 

buvimo vieta, mokėjimo paslaugų teikėjo 

įsisteigimo vieta arba mokėjimo priemonės 

išdavimo vieta Sąjungoje, jei: 

1. Komercinės veiklos subjektai 

netaiko skirtingų mokėjimo už 

parduodamas prekes arba teikiamas 

paslaugas sąlygų dėl priežasčių, susijusių 

su vartotojo pilietybe arba gyvenamąja 

vieta, mokėjimo sąskaitos buvimo vieta, 

mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo 

vieta arba mokėjimo priemonės išdavimo 

vieta Sąjungoje, jei: 

Or. en 

 

Pakeitimas387 

Inese Vaidere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komercinės veiklos subjektai 

netaiko skirtingų mokėjimo už 

parduodamas prekes arba teikiamas 

paslaugas sąlygų dėl priežasčių, susijusių 

su kliento pilietybe, gyvenamąja arba 

įsisteigimo vieta, mokėjimo sąskaitos 

buvimo vieta, mokėjimo paslaugų teikėjo 

įsisteigimo vieta arba mokėjimo priemonės 

išdavimo vieta Sąjungoje, jei: 

1. Komercinės veiklos subjektai 

netaiko skirtingų mokėjimo už 

parduodamas prekes arba teikiamas 

paslaugas sąlygų dėl priežasčių, susijusių 

su kliento pilietybe, gyvenamąja ar laikino 

buvimo arba įsisteigimo vieta, mokėjimo 

sąskaitos buvimo vieta, mokėjimo paslaugų 

teikėjo įsisteigimo vieta arba mokėjimo 

priemonės išdavimo vieta Sąjungoje, jei: 

Or. en 

 

Pakeitimas388 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komercinės veiklos subjektai 

netaiko skirtingų mokėjimo už 

parduodamas prekes arba teikiamas 

paslaugas sąlygų dėl priežasčių, susijusių 

su kliento pilietybe, gyvenamąja arba 

įsisteigimo vieta, mokėjimo sąskaitos 

buvimo vieta, mokėjimo paslaugų teikėjo 

įsisteigimo vieta arba mokėjimo priemonės 

išdavimo vieta Sąjungoje, jei: 

1. Komercinės veiklos subjektas 

netaiko skirtingų mokėjimo operacijų 

sąlygų dėl priežasčių, susijusių su vartotojo 

pilietybe, gyvenamąja ar laikino buvimo 

vieta arba įsisteigimo vieta, mokėjimo 

sąskaitos buvimo vieta, mokėjimo paslaugų 

teikėjo įsisteigimo vieta arba mokėjimo 

priemonės išdavimo vieta Sąjungoje, jei: 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimas pateiktas remiantis pranešėjos pakeitimu, bet tekste išlaikoma kliento apibrėžtis. 

 

Pakeitimas 389 

Maria Grapini 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komercinės veiklos subjektai 

netaiko skirtingų mokėjimo už 

parduodamas prekes arba teikiamas 

paslaugas sąlygų dėl priežasčių, susijusių 

su kliento pilietybe, gyvenamąja arba 

įsisteigimo vieta, mokėjimo sąskaitos 

buvimo vieta, mokėjimo paslaugų teikėjo 

įsisteigimo vieta arba mokėjimo priemonės 

išdavimo vieta Sąjungoje, jei: 

1. Komercinės veiklos subjektai 

netaiko skirtingų mokėjimo už vidaus 

rinkoje parduodamas prekes arba teikiamas 

paslaugas sąlygų dėl priežasčių, susijusių 

su kliento pilietybe, gyvenamąja arba 

įsisteigimo vieta, mokėjimo sąskaitos 

buvimo vieta, mokėjimo paslaugų teikėjo 

įsisteigimo vieta arba mokėjimo priemonės 

išdavimo vieta Sąjungoje, jei: 

Or. ro 

 

Pakeitimas390 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) mokėjimas atliekamas vykdant 

elektronines operacijas kredito pervedimo 

priemone, tiesioginiu debetu arba 

pasinaudojus kortele grindžiama 

mokėjimo priemone, kurios mokėjimo 

ženklas tas pats; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas391 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) mokėjimas atliekamas vykdant 

elektronines operacijas kredito pervedimo 

priemone, tiesioginiu debetu arba 

pasinaudojus kortele grindžiama 

mokėjimo priemone, kurios mokėjimo 

ženklas tas pats; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas392 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) lėšų gavėjas pagal Direktyvą (ES) 

2015/2366 mokėtojo reikalauja griežto 

kliento autentiškumo patvirtinimo ir 

b) pagal Direktyvą (ES) 

Nr. 2015/2366 mokėtojo tapatybę arba 

mokėjimo priemonės naudojimo teisėtumą 

galima patikrinti taikant griežtą vartotojo 
autentiškumo patvirtinimą ir 
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Or. en 

 

Pakeitimas393 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) lėšų gavėjas pagal Direktyvą (ES) 

2015/2366 mokėtojo reikalauja griežto 

kliento autentiškumo patvirtinimo ir 

b) pagal Direktyvą (ES) 

Nr. 2015/2366 mokėtojo tapatybę arba 

mokėjimo priemonės naudojimo teisėtumą 

galima patikrinti taikant griežtą kliento 

autentiškumo patvirtinimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas394 

Ashley Fox, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) lėšų gavėjas pagal Direktyvą (ES) 

2015/2366 mokėtojo reikalauja griežto 

kliento autentiškumo patvirtinimo ir 

b) autentiškumo patvirtinimo 

reikalavimai vykdomi pagal Direktyvą 

(ES) 2015/2366 ir 

Or. en 

 

Pakeitimas395 

Dita Charanzová 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) lėšų gavėjas pagal Direktyvą (ES) 

2015/2366 mokėtojo reikalauja griežto 

kliento autentiškumo patvirtinimo ir 

b) autentiškumo patvirtinimo 

reikalavimai vykdomi pagal Direktyvą 

(ES) 2015/2366 ir 
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Or. en 

Pagrindimas 

Techniniai giežto klientų autentiškumo patvirtinimo reguliavimo standartai dar nepriimti, 

todėl turėtų būti nurodoma visa direktyva, kol bus priimtas galutinis įgyvendinimo aktas ir kol 

žinosime, kas juo nustatoma. 

 

Pakeitimas396 

Inese Vaidere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) lėšų gavėjas pagal Direktyvą (ES) 

2015/2366 mokėtojo reikalauja griežto 

kliento autentiškumo patvirtinimo ir 

b) komercinės veiklos subjektas pagal 

Direktyvą (ES) 2015/2366 mokėtojo 

reikalauja griežto kliento autentiškumo 

patvirtinimo ir 

Or. en 

 

Pakeitimas397 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) mokama valiuta, kurią priima lėšų 

gavėjas. 

c) mokėjimo operacijos vykdomos 

valiuta, kurią priima komercinės veiklos 

subjektas. 

Or. en 

 

Pakeitimas398 

Inese Vaidere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies c punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) mokama valiuta, kurią priima lėšų 

gavėjas. 

c) mokama valiuta, kurią priima 

komercinės veiklos subjektas. 

Or. en 

 

Pakeitimas399 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) mokama valiuta, kurią priima lėšų 

gavėjas. 

c) mokama valiuta, kurią priima 

komercinės veiklos subjektas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 400 

Maria Grapini 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Mažmeninę prekybą vykdančios 

įmonės prekes gali laikyti tol, kol bus 

patvirtintas mokėjimas. 

Or. ro 

 

Pakeitimas401 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalyje nustatytu draudimu 

neribojamos komercinės veiklos subjektų 

galimybės reikalauti mokesčio už kortele 

grindžiamos mokėjimo priemonės 

naudojimą, jei tokios priemonės 

tarpbankiniai mokesčiai 

nereglamentuojami pagal Reglamento (ES) 

2015/751 II skyrių, ir už tokias mokėjimo 

paslaugas, kokioms netaikomas 

Reglamentas (ES) Nr. 260/2012. Tokie 

mokesčiai neviršija komercinės veiklos 

subjekto patiriamų sąnaudų, susijusių su 

mokėjimo priemonės naudojimu. 

2. 1 dalyje nustatytu draudimu 

neribojamos komercinės veiklos subjektų 

galimybės reikalauti mokesčio už kortele 

grindžiamos mokėjimo priemonės 

naudojimą, jei tokios priemonės 

tarpbankiniai mokesčiai 

nereglamentuojami pagal Reglamento (ES) 

Nr. 2015/751 II skyrių, ir už tokias 

mokėjimo paslaugas, kokioms netaikomas 

Reglamentas (ES) Nr. 260/2012. Tokie 

mokesčiai neviršija komercinės veiklos 

subjekto patiriamų sąnaudų, susijusių su 

mokėjimo priemonės naudojimu. 

Mokesčiai gali apimti ir tiesiogines, ir 

netiesiogines komercinės veiklos subjekto 

patiriamas sąnaudas, pvz., mokesčius už 

elektroninio mokėjimo operacijas. 

Or. en 

 

Pakeitimas402 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalyje nustatytu draudimu 

neribojamos komercinės veiklos subjektų 

galimybės reikalauti mokesčio už kortele 

grindžiamos mokėjimo priemonės 

naudojimą, jei tokios priemonės 

tarpbankiniai mokesčiai 

nereglamentuojami pagal Reglamento (ES) 

2015/751 II skyrių, ir už tokias mokėjimo 

paslaugas, kokioms netaikomas 

Reglamentas (ES) Nr. 260/2012. Tokie 

mokesčiai neviršija komercinės veiklos 

subjekto patiriamų sąnaudų, susijusių su 

mokėjimo priemonės naudojimu. 

2. 1 dalyje nustatytu draudimu 

neribojamos komercinės veiklos subjekto 

galimybės reikalauti mokesčio už kortele 

grindžiamos mokėjimo priemonės 

naudojimą, jei tokios priemonės 

tarpbankiniai mokesčiai 

nereglamentuojami pagal Reglamento (ES) 

Nr. 2015/751 II skyrių, ir už tokias 

mokėjimo paslaugas, kokioms netaikomas 

Reglamentas (ES) Nr. 260/2012. Tokie 

mokesčiai neviršija komercinės veiklos 

subjekto patiriamų tiesioginių sąnaudų, 

susijusių su mokėjimo priemonės 

naudojimu. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 403 

Othmar Karas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jei vartotojo kreditingumo patikrinimas jo 

šalyje negalimas arba lemtų 

neproporcingas sąnaudas, tai yra 

objektyviai pateisinama priežastis 

nesuteikti galimybės pirkti pagal sąskaitą. 

Or. de 

 

Pakeitimas 404 

Andreas Schwab 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. 1 dalyje numatytu draudimu 

neatmetama, kad komercinės veiklos 

subjektas prieš išsiųsdamas prekę arba 

suteikdamas paslaugą gali reikalauti 

avanso, jei jis neturi kitos galimybės 

užtikrinti, kad pirkėjas įvykdys mokėjimo 

įsipareigojimus. 

Or. de 

Pagrindimas 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 

auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 
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Pakeitimas405 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei susitarimais komercinės veiklos 

subjektams nustatyti įpareigojimai dėl 

pasyviojo pardavimo juos verčia elgtis 

pažeidžiant šį reglamentą, tokie 

susitarimai savaime tampa niekiniais. 

Jei susitarimų, kuriais komercinės veiklos 

subjektams nustatyti įsipareigojimai dėl 

pasyviojo pardavimo, kaip apibrėžta 

Reglamente (ES) Nr. 330/2010, nuostatos 

neatitinka SESV 101 straipsnio ir 

Reglamento (ES) Nr. 30/2010 ir juos 

verčia elgtis pažeidžiant šį reglamentą, 

tokios nuostatos savaime tampa 

niekinėmis.  

Or. en 

 

Pakeitimas406 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei susitarimais komercinės veiklos 

subjektams nustatyti įpareigojimai dėl 

pasyviojo pardavimo juos verčia elgtis 

pažeidžiant šį reglamentą, tokie 

susitarimai savaime tampa niekiniais. 

Jei sutartinės nuostatos, kuriomis 

komercinės veiklos subjektai įpareigojami 

vykdyti pasyvųjį pardavimą, kaip apibrėžta 

Reglamente (ES) Nr. 330/2010, neatitinka 

SESV 101 straipsnio ir Reglamento (ES) 

Nr. 30/2010, tokios nuostatos savaime 

tampa niekinėmis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 407 

Maria Grapini 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei susitarimais komercinės veiklos 

subjektams nustatyti įpareigojimai dėl 

pasyviojo pardavimo juos verčia elgtis 

pažeidžiant šį reglamentą, tokie susitarimai 

savaime tampa niekiniais. 

Jei susitarimais komercinės veiklos 

subjektams nustatyti įpareigojimai dėl 

pasyviojo pardavimo juos verčia elgtis 

pažeidžiant šį reglamentą, tokie susitarimai 

savaime tampa niekiniais. Pasyviojo 

pardavimo susitarimams taikoma 

prekiautojų teisė. 

Or. ro 

Pakeitimas408 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei susitarimais komercinės veiklos 

subjektams nustatyti įpareigojimai dėl 

pasyviojo pardavimo juos verčia elgtis 

pažeidžiant šį reglamentą, tokie 

susitarimai savaime tampa niekiniais. 

Jei susitarimų, kuriais komercinės veiklos 

subjektams nustatyti įpareigojimai dėl 

pasyviojo pardavimo, kaip apibrėžta 

Reglamente (ES) Nr. 330/2010, nuostatos 

juos verčia elgtis pažeidžiant šį reglamentą, 

tokios nuostatos savaime tampa 

niekinėmis. 

Or. en 

 

Pakeitimas409 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei susitarimais komercinės veiklos 

subjektams nustatyti įpareigojimai dėl 

pasyviojo pardavimo juos verčia elgtis 

pažeidžiant šį reglamentą, tokie 

susitarimai savaime tampa niekiniais. 

Jei susitarimų, kuriais komercinės veiklos 

subjektams nustatyti įpareigojimai dėl 

pasyviojo pardavimo, kaip apibrėžta 

Reglamente (ES) Nr. 330/2010, nuostatos 

juos verčia elgtis pažeidžiant šį reglamentą, 

tokios nuostatos savaime tampa 
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niekinėmis. 

Or. en 

 

Pakeitimas410 

Marco Zullo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei susitarimais komercinės veiklos 

subjektams nustatyti įpareigojimai dėl 

pasyviojo pardavimo juos verčia elgtis 

pažeidžiant šį reglamentą, tokie susitarimai 

savaime tampa niekiniais. 

Jei sutartinėmis nuostatomis komercinės 

veiklos subjektams nustatyti įpareigojimai 

dėl pasyviojo pardavimo juos verčia elgtis 

pažeidžiant šį reglamentą, tokie susitarimai 

savaime tampa niekiniais. 

Or. it 

 

Pakeitimas411 

Marlene Mizzi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Šiame reglamente nustatyti draudimai 

netaikomi, jei komercinės veiklos 

subjektai privalo laikytis susitarimo, pagal 

kurį reikalaujama, kad jie apribotų savo 

pasyvaus pardavimo veiklą ir siūlytų 

paslaugas ir (arba) parduotų gaminius 

konkrečioje šalyje dėl sutartinių santykių 

su tiekėju arba platintoju toje šalyje 

pobūdžio, ir jei tokie apribojimai atitinka 

SESV 101 straipsnį ir Reglamentą (ES) 

Nr. 330/2010. 

Or. en 
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Pakeitimas412 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Šio reglamento 3, 4 ir 5 straipsniuose 

nustatyti draudimai netaikomi, jei 

komercinės veiklos subjektas privalo 

laikytis susitarimo, kuriuo jis įpareigotas 

apriboti savo pasyvaus pardavimo veiklą, 

ir jei šie apribojimai atitinka SESV 101 

straipsnį ir Reglamentą (ES) 

Nr. 330/2010. 

Or. en 

 

Pakeitimas413 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Jei komercinės veiklos subjektai privalo 

laikytis susitarimo, kuriuo jie įpareigoti 

apriboti savo pasyvaus pardavimo veiklą 

pagal SESV 101 straipsnį ir Reglamentą 

(ES) Nr. 330/2010, šio reglamento 3, 4 ir 

5 straipsniuose nustatyti draudimai 

netaikomi. 

Or. en 

 

Pakeitimas414 

Antanas Guoga 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

įstaigą arba įstaigas, atsakingas už šio 

reglamento vykdymą. Valstybės narės 

pasirūpina, kad šio reglamento vykdymą 

užtikrinti paskirta įstaiga arba įstaigos 

turėtų tinkamų ir veiksmingų priemonių. 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

įstaigą arba įstaigas, atsakingas už 

veiksmingą šio reglamento vykdymą. 

Or. en 

 

Pakeitimas415 

Antanas Guoga 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės nustato sankcijų už 

šio reglamento nuostatų pažeidimus 

taikymo taisykles ir imasi visų priemonių, 

kurios yra būtinos joms įgyvendinti. 

Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 

proporcingos ir atgrasomosios. 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. en 

 

Pakeitimas416 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagalba vartotojams Pagalba klientams 

Or. en 

 

Pakeitimas417 

Dennis de Jong 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė įstaigą 

arba įstaigas įpareigoja teikti praktinę 

pagalbą vartotojams, jei taikant šį 

reglamentą tarp vartotojų ir komercinės 

veiklos subjektų kyla ginčų. Kiekviena 

valstybė narė paskiria įstaigą arba įstaigas, 

atsakingas už šią užduotį. 

1. Kiekviena valstybė narė įstaigą 

arba įstaigas įpareigoja teikti praktinę 

pagalbą vartotojams ir komercinės veiklos 

subjektams, jei taikant šį reglamentą tarp 

vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ar 

tarp komercinės veiklos subjektų kyla 

ginčų. Kiekviena valstybė narė paskiria 

įstaigą arba įstaigas, atsakingas už šią 

užduotį. 

Or. en 

 

Pakeitimas418 

Antanas Guoga 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė įstaigą 

arba įstaigas įpareigoja teikti praktinę 

pagalbą vartotojams, jei taikant šį 

reglamentą tarp vartotojų ir komercinės 

veiklos subjektų kyla ginčų. Kiekviena 

valstybė narė paskiria įstaigą arba įstaigas, 

atsakingas už šią užduotį. 

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 

įstaigą arba įstaigas, atsakingas už 

praktinės pagalbos vartotojams teikimą, 

jei taikant šį reglamentą tarp vartotojų ir 

komercinės veiklos subjektų kyla ginčų. 

Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą 

arba įstaigas, atsakingas už šią užduotį. 

Or. en 

 

Pakeitimas419 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalyje nurodytos įstaigos siūlo 2. Komisija priima deleguotuosius 
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vartotojams standartines formas, kuriomis 

skundai gali būti teikiami 1 dalyje ir 7 

straipsnio 1 dalyje nurodytoms įstaigoms. 

Komisija padeda toms įstaigoms parengti 

šią standartinę formą. 

aktus, kuriais nustatomi reikalavimai, 

taikomi standartinėms formoms, kuriomis 

skundai gali būti teikiami 1 dalyje ir 7 

straipsnio 1 dalyje nurodytoms įstaigoms. 

 [Jei šis pakeitimas bus priimtas, tekste dar 

reikės papildomų pakeitimų, nes jį reikės 

papildyti atitinkama konstatuojamąja 

dalimi ir straipsniu dėl įgaliojimų 

delegavimo.] 

Or. en 

 

Pakeitimas 420 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8a straipsnis 

 Jurisdikcija 

 1.  Siekiant nustatyti, ar 

prekybininkas, kuris paslaugas siūlo savo 

paties interneto svetainėje arba tarpininko 

svetainėje, gali būti laikomas 

prekybininku, savo veiklą siejančiu su 

valstybe nare, kurioje yra vartotojo 

gyvenamoji vieta, kaip nustatyta 

Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 

17 straipsnyje, reikia patikrinti, ar, dar 

prieš sudarant vartojimo prekių pirkimo-

pardavimo sutartį, iš atitinkamos 

interneto svetainės turinio ir visos 

prekybininko veiklos matyti, kad jis savo 

komercinę veiklą sieja su vartotojais, 

gyvenančiais kitoje arba keliose kitose 

valstybėse narėse. 

 2.  Toliau nurodyti kriterijai, kurių 

sąrašas nėra galutinis, gali būti 

aplinkybės, leidžiančios manyti, kad 

prekybininko veikla siejama su valstybe 

nare, kurioje vartotojas turi nuolatinę 

gyvenamąją vietą, būtent tarptautinis 
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veiklos pobūdis, maršrutų iš kitų valstybių 

narių su paaiškinimais, kaip atvykti į 

vietą, kurioje įsisteigęs prekybininkas, 

pateikimas, kitos kalbos ir valiutos nei 

paprastai vartojama ir naudojama 

valstybėje narėje, kurioje įsisteigęs 

prekybininkas, vartojimas ir naudojimas 

su galimybe pateikti užsakymą ir jį 

patvirtinti šia kita kalba, telefono numerių 

su tarptautiniu kodu pateikimas, išlaidos, 

susijusios su nuorodos teikimo internete 

paslauga, kuria suteikiama galimybė 

vartotojams, turintiems nuolatinę 

gyvenamąją vietą kitose valstybėse narėse, 

lengviau pasiekti prekybininko arba jo 

tarpininko interneto svetainę, kito nei 

valstybės narės, kurioje įsisteigęs 

prekybininkas, aukščiausio lygio domeno 

vardo naudojimas ir informacijos apie 

užsienio klientus, gyvenančius įvairiose 

valstybėse narėse, pateikimas. 

 3.  Konkrečiu atveju tikrinant, ar yra 

veiklos susiejimo su kuria nors valstybe 

nare faktas, nepakanka vien to, kad 

prekybininko arba jo tarpininko interneto 

svetainė pasiekiama valstybėje narėje, 

kurioje vartotojas turi nuolatinę 

gyvenamąją vietą. 

Or. de 

Pagrindimas 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 

lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 

Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 

Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 

Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 
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Pakeitimas421 

Marco Zullo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8 a straipsnis 

 Kompetentingas teismas 

 Jeigu komercinės veiklos subjektas yra 

MVĮ arba labai maža įmonė ir jis nėra 

aiškiai pareiškęs apie ketinimą susieti 

savo veiklą su kliento valstybe nare, abi 

šalys gali pateikti ieškinį valstybės narės, 

kurioje yra komercinės veiklos subjekto 

buveinė, teisminei institucijai. 

Or. it 

 

Pakeitimas422 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Iki [įrašyti datą – dveji metai nuo 

šio reglamento įsigaliojimo] ir paskui kas 

penkerius metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 

pateikia šio reglamento vertinimo ataskaitą. 

Jei reikia, prie ataskaitos pridedamas 

pasiūlymas reglamentą iš dalies keisti 

atsižvelgiant į teisės aktų, technikos ir 

ekonomikos pokyčius. 

1. Iki [įrašyti datą – penkeri metai nuo 

šio reglamento įsigaliojimo] ir paskui kas 

trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 

pateikia šio reglamento vertinimo ataskaitą. 

Jei reikia, prie ataskaitos pridedamas 

pasiūlymas reglamentą iš dalies keisti 

atsižvelgiant į teisės aktų, technikos ir 

ekonomikos pokyčius. 

Or. en 
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Pakeitimas423 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Iki [įrašyti datą – dveji metai nuo 

šio reglamento įsigaliojimo] ir paskui kas 

penkerius metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 

pateikia šio reglamento vertinimo ataskaitą. 

Jei reikia, prie ataskaitos pridedamas 

pasiūlymas reglamentą iš dalies keisti 

atsižvelgiant į teisės aktų, technikos ir 

ekonomikos pokyčius. 

1. Iki [įrašyti datą – penkeri metai nuo 

šio reglamento įsigaliojimo] ir paskui kas 

trejus metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 

pateikia šio reglamento vertinimo ataskaitą. 

Jei reikia, prie ataskaitos pridedamas 

pasiūlymas reglamentą iš dalies keisti 

atsižvelgiant į teisės aktų, technikos ir 

ekonomikos pokyčius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 424 

Philippe Juvin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Iki [įrašyti datą – dveji metai nuo 

šio reglamento įsigaliojimo] ir paskui kas 

penkerius metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 

pateikia šio reglamento vertinimo ataskaitą. 

Jei reikia, prie ataskaitos pridedamas 

pasiūlymas reglamentą iš dalies keisti 

atsižvelgiant į teisės aktų, technikos ir 

ekonomikos pokyčius. 

1. Iki [įrašyti datą – ketveri metai nuo 

šio reglamento įsigaliojimo] ir paskui kas 

penkerius metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 

pateikia šio reglamento vertinimo ataskaitą. 

Jei reikia, prie ataskaitos pridedamas 

pasiūlymas reglamentą iš dalies keisti 

atsižvelgiant į teisės aktų, technikos ir 

ekonomikos pokyčius. 

Or. fr 

 

Pakeitimas425 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Iki [įrašyti datą – dveji metai nuo 

šio reglamento įsigaliojimo] ir paskui kas 

penkerius metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 

pateikia šio reglamento vertinimo ataskaitą. 

Jei reikia, prie ataskaitos pridedamas 

pasiūlymas reglamentą iš dalies keisti 

atsižvelgiant į teisės aktų, technikos ir 

ekonomikos pokyčius. 

1. Iki [įrašyti datą – treji metai nuo šio 

reglamento įsigaliojimo] ir paskui kas 

penkerius metus Komisija Europos 

Parlamentui, Tarybai ir Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 

pateikia šio reglamento vertinimo ataskaitą. 

Jei reikia, prie ataskaitos pridedamas 

pasiūlymas reglamentą iš dalies keisti 

atsižvelgiant į teisės aktų, technikos ir 

ekonomikos pokyčius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 426 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 

vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, 

ar 4 straipsnio 1 dalies b punkte 

nustatytas draudimas turėtų būti taikomas 

ir elektroninėmis priemonėmis 

teikiamoms paslaugoms, kurių pagrindinė 

charakteristika yra prieigos prie autorių 

teisėmis saugomų kūrinių arba kito 

saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių 

bei turinio naudojimas, jei komercinės 

veiklos subjektas turi atitinkamose 

teritorijose būtinas teises. 

Išbraukta. 

Or. de 

Pagrindimas 

Prieigai prie autorių teisėmis saugomų kūrinių arba kito saugomo turinio teikimui ir tokių 

kūrinių bei turinio naudojimui šis reglamentas ir ateityje turėtų būti netaikomas, nes kitaip 

atsirastų dubliavimasis su kitais ES teisės aktais. 
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Pakeitimas427 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 

vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, 

ar 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas 

draudimas turėtų būti taikomas ir 

elektroninėmis priemonėmis teikiamoms 

paslaugoms, kurių pagrindinė 

charakteristika yra prieigos prie autorių 

teisėmis saugomų kūrinių arba kito 

saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių 

bei turinio naudojimas, jei komercinės 

veiklos subjektas turi atitinkamose 

teritorijose būtinas teises. 

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 

vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, 

ar reikėtų išplėsti šio reglamento taikymo 

sritį į ją įtraukiant papildomus sektorius, 

pvz., finansines, elektroninių ryšių ar 

sveikatos priežiūros paslaugas. 

Or. en 

 

Pakeitimas428 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 

vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, 

ar 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas 

draudimas turėtų būti taikomas ir 

elektroninėmis priemonėmis teikiamoms 

paslaugoms, kurių pagrindinė 

charakteristika yra prieigos prie autorių 

teisėmis saugomų kūrinių arba kito 

saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių 

bei turinio naudojimas, jei komercinės 

veiklos subjektas turi atitinkamose 

teritorijose būtinas teises. 

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 

vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, 

ar reikėtų išplėsti šio reglamento taikymo 

sritį į ją įtraukiant papildomus sektorius, 

pvz., audiovizualines, finansines, 

transporto, elektroninių ryšių ir sveikatos 

priežiūros paslaugas. 

Or. en 
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Pakeitimas429 

Julia Reda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 

vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, 

ar 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas 

draudimas turėtų būti taikomas ir 

elektroninėmis priemonėmis teikiamoms 

paslaugoms, kurių pagrindinė 

charakteristika yra prieigos prie autorių 

teisėmis saugomų kūrinių arba kito 

saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių 

bei turinio naudojimas, jei komercinės 

veiklos subjektas turi atitinkamose 

teritorijose būtinas teises. 

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 

vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti: 

 a)  galimybę 4 straipsnio 1 dalies b 

punkte nustatytą draudimą taikyti ir 

elektroninėmis priemonėmis teikiamoms 

paslaugoms arba nematerialiosioms 

prekėms, kurių pagrindinė charakteristika 

yra prieigos prie autorių teisėmis saugomų 

kūrinių arba kito saugomo turinio, kurį 

naudoti komercinės veiklos subjektas turi 

atitinkamose teritorijose teises, teikimas ir 

tokių kūrinių bei turinio naudojimas, 

siekiant išplėsti jo taikymo sritį į ją 

įtraukiant kitus atvejus; 

 b)  šio reglamento poveikį 

konkurencijai ir tarpvalstybinei 

e. prekybai, taip pat vartotojų kainų raidai 

bendrojoje rinkoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 430 

Philippe Juvin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 

vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, 

ar 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas 

draudimas turėtų būti taikomas ir 

elektroninėmis priemonėmis teikiamoms 

paslaugoms, kurių pagrindinė 

charakteristika yra prieigos prie autorių 

teisėmis saugomų kūrinių arba kito 

saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių 

bei turinio naudojimas, jei komercinės 

veiklos subjektas turi atitinkamose 

teritorijose būtinas teises. 

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 

vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, 

ar 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas 

draudimas turėtų būti taikomas ir 

elektroninėmis priemonėmis teikiamoms 

paslaugoms, kurių pagrindinė 

charakteristika yra prieigos prie autorių 

teisėmis saugomų kūrinių arba kito 

saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių 

bei turinio naudojimas, jei komercinės 

veiklos subjektas turi atitinkamose 

teritorijose būtinas teises. Šiuo išsamiu 

vertinimu atsižvelgiama į savitą autorių 

teisėmis saugomų kūrinių pobūdį ir jų 

platinimo būdus. 

Or. fr 

Pakeitimas431 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 

vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, 

ar 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas 

draudimas turėtų būti taikomas ir 

elektroninėmis priemonėmis teikiamoms 

paslaugoms, kurių pagrindinė 

charakteristika yra prieigos prie autorių 

teisėmis saugomų kūrinių arba kito 

saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių 

bei turinio naudojimas, jei komercinės 

veiklos subjektas turi atitinkamose 

teritorijose būtinas teises. 

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 

vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, 

ar 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas 

draudimas turėtų būti taikomas ir 

elektroninėmis priemonėmis teikiamoms 

paslaugoms, kurių pagrindinė 

charakteristika yra prieigos prie autorių 

teisėmis saugomų kūrinių arba kito 

saugomo turinio teikimas ar tokių kūrinių 

bei turinio naudojimas, ar autorių teisėmis 

saugomų kūrinių arba kito saugomo 

turinio pardavimas nematerialia forma, 

pvz., elektroninės knygos ir muzika 

internetu, jei komercinės veiklos subjektas 

turi atitinkamose teritorijose būtinas teises. 

Or. en 
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Pakeitimas432 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 

vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, 

ar 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas 

draudimas turėtų būti taikomas ir 

elektroninėmis priemonėmis teikiamoms 

paslaugoms, kurių pagrindinė 

charakteristika yra prieigos prie autorių 

teisėmis saugomų kūrinių arba kito 

saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių 

bei turinio naudojimas, jei komercinės 

veiklos subjektas turi atitinkamose 

teritorijose būtinas teises. 

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą 

vertinimą siekiama visų pirma išsiaiškinti, 

ar 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas 

draudimas turėtų būti taikomas ir 

elektroninėmis priemonėmis teikiamoms 

paslaugoms, kurių pagrindinė 

charakteristika yra prieigos prie autorių 

teisėmis saugomų kūrinių arba kito 

saugomo turinio teikimas ar tokių kūrinių 

bei turinio naudojimas, ar autorių teisėmis 

saugomų kūrinių arba kito saugomo 

turinio pardavimas nematerialia forma, 
jei komercinės veiklos subjektas turi 

atitinkamose teritorijose būtinas teises. 

Or. en 

 

Pakeitimas433 

Marco Zullo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. 1 dalyje nurodytas vertinimas taip 

pat apima ginčų dėl šio reglamento 

taikymo ypatybes ir pobūdį, siekiant 

nustatyti, ar reikia atlikti Reglamento 

(EB) Nr. 593/2008 ir Reglamento (ES) 

Nr. 1215/2012 pakeitimus; 

Or. it 

Pakeitimas434 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tačiau 4 straipsnio 1 dalies b punktas 

taikomas nuo 2018 m. liepos 1 d. 

Išbraukta. 

Or. en 

 


