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PR_COD_1amCom 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos (pavyzdžiui: „ABCD“). 

Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu 
kursyvu, o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo 

ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo 

vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 

Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 

(COM(2016) 0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2016) 0289), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 

straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0192/2016), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Austrijos Federacinės Tarybos ir Nacionalinės Tarybos bei 

Liuksemburgo Deputatų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 

proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog 

teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Pramonės, 

mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto bei Teisės 

reikalų komiteto nuomones (A8-0000/2016), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

                                                 
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
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Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pasiūlymas Pasiūlymas 

EUROPOS PARLAMENTO IR 

TARYBOS REGLAMENTAS 

EUROPOS PARLAMENTO IR 

TARYBOS REGLAMENTAS 

dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų 

diskriminavimo dėl klientų pilietybės, 

gyvenamosios arba įsisteigimo vietos 

problemos sprendimo būdų, kuriuo iš 

dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 

2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 

dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir 

kitokių formų diskriminavimo dėl 

vartotojų pilietybės, gyvenamosios vietos 

arba laikinos buvimo vietos problemos 

sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas 

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 

Direktyva 2009/22/EB 

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE) 

Or. en 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) siekiant tikslo užtikrinti sklandų 

vidaus rinkos kaip erdvės be vidinių sienų, 

kurioje garantuojamas laisvas judėjimas, 

inter alia, prekių ir paslaugų, veikimą, 

neužtenka pašalinti tik valstybines kliūtis, 

kaip, pavyzdžiui, tas, kurios skiria 

valstybes nares. Tokių kliūčių šalinimo 

veiksmingumą gali sumenkinti privačiųjų 

šalių sukurti su vidaus rinkos laisvėmis 

nesuderinami trukdžiai. Trukdžių atsiranda, 

kai komercinės veiklos subjektai vienoje 

valstybėje narėje blokuoja arba riboja 

prieigą prie savo elektroninių sąsajų, 

pavyzdžiui, interneto svetainių ir mobiliųjų 

prietaisų programėlių, klientams iš kitų 

valstybių narių, kurie pageidauja sudaryti 

tarpvalstybinius komercinius sandorius 

(tokie veiklos metodai vadinami 

(1) siekiant išnaudoti visą vidaus 

rinkos kaip erdvės be vidinių sienų, kurioje 

garantuojamas laisvas judėjimas, inter alia, 

prekių ir paslaugų, potencialą, neužtenka 

pašalinti tik valstybines kliūtis, kaip, 

pavyzdžiui, tas, kurios skiria valstybes 

nares. Tokių kliūčių šalinimo 

veiksmingumą gali sumenkinti privačiųjų 

šalių sukurti su vidaus rinkos laisvėmis 

nesuderinami trukdžiai. Trukdžių atsiranda, 

kai komercinės veiklos subjektai vienoje 

valstybėje narėje blokuoja arba riboja 

prieigą prie savo elektroninių sąsajų, 

pavyzdžiui, interneto svetainių ir mobiliųjų 

prietaisų programėlių, vartotojams iš kitų 

valstybių narių, kurie pageidauja sudaryti 

tarpvalstybinius komercinius sandorius 

(tokie veiklos metodai vadinami 
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geografiniu blokavimu). Trukdžių 

atsiranda ir tuomet, kai tam tikri 

komercinės veiklos subjektai klientams iš 

kitų valstybių narių ima taikyti kitokias 

prieigos prie prekių ir paslaugų bendrąsias 

elektroninės ir neelektroninės prekybos 

sąlygas. Nevienodą vartotojų aptarnavimą 

kartais galima objektyviai pateisinti, tačiau 

kitais atvejais komercinės veiklos subjektai 

grynai dėl komercinių priežasčių 

nesuteikia prieigos prie prekių arba 

paslaugų vartotojams, norintiems sudaryti 

tarpvalstybinius komercinius sandorius, 

arba taiko nevienodas tokios prieigos 

sąlygas; 

geografiniu blokavimu). Trukdžių 

atsiranda ir tuomet, kai tam tikri 

komercinės veiklos subjektai vartotojams 

iš kitų valstybių narių ima taikyti kitokias 

prieigos prie prekių ir paslaugų bendrąsias 

elektroninės ir neelektroninės prekybos 

sąlygas. Nevienodą vartotojų aptarnavimą 

kartais galima objektyviai pateisinti, tačiau 

kitais atvejais tam tikrų komercinės 

veiklos subjektų taikoma praktika 

uždraudžiama arba ribojama prieiga prie 

prekių arba paslaugų vartotojams, 

norintiems sudaryti tarpvalstybinius 

komercinius sandorius, arba jie taiko 

nevienodas tokios prieigos sąlygas, kurių 

negalima objektyviai pateisinti; 

Or. en 

Pagrindimas 

Komerciniai interesai per se nėra nepateisinamos nevienodo aptarnavimo priežastys, dėl to 

jos buvo išbrauktos. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) kai kurie komercinės veiklos 

subjektai, tokiu būdu dirbtinai suskaidę 

vidaus rinką pagal vidaus sienas, trukdo 

laisvam prekių ir paslaugų judėjimui, todėl 

varžo klientų teises ir neleidžia jiems 

naudotis didesniu pasirinkimu ir 

optimaliomis sąlygomis. Tokie 

diskriminavimo būdai yra reikšmingi 

veiksniai, dėl kurių Sąjungoje 

tarpvalstybinių komercinių sandorių, 

įskaitant elektroninės prekybos sandorius, 

sudaroma palyginti mažai ir kurie trukdo 

naudotis visomis vidaus rinkoje sukurtomis 

augimo galimybėmis. Jei būtų išaiškinta, 

kokiose situacijose toks nevienodas 

aptarnavimas yra nepateisinamas, visiems 

tarpvalstybinių sandorių dalyviams sąlygos 

(2) kai kurių komercinės veiklos 

subjektų praktika, tokiu būdu dirbtinai 

suskaidžiusi vidaus rinką pagal vidaus 

sienas, trukdo laisvam prekių ir paslaugų 

judėjimui, todėl varžo vartotojų teises ir 

neleidžia jiems naudotis didesniu 

pasirinkimu ir optimaliomis sąlygomis. 

Tokie diskriminavimo būdai yra reikšmingi 

veiksniai, dėl kurių Sąjungoje 

tarpvalstybinių komercinių sandorių, 

įskaitant elektroninės prekybos sandorius, 

sudaroma palyginti mažai ir kurie trukdo 

naudotis visomis vidaus rinkoje sukurtomis 

augimo galimybėmis. Nors gali būti 

skirtingų esminių tokios praktikos 

priežasčių, daugeliu atvejų teisinis 

netikrumas ir susiję pavojai dėl taikomos 
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turėtų būti aiškesnės ir jie turėtų teisinį 

tikrumą, taip pat būtų užtikrinta, kad 

nediskriminavimo taisyklės būtų 

veiksmingai taikomos ir užtikrinamas jų 

laikymasis visoje vidaus rinkoje; 

vartotojų apsaugos ir aplinkos apsaugos 

ar ženklinimo teisės aktų, prisideda prie 

komercinės veiklos subjektų nenoro 

palaikyti komercinių ryšių su vartotojais 

iš kitų valstybių narių. Kitais atvejais kai 

kurie komercinės veiklos subjektai 

suskaido rinką, kad padidintų vartotojų 

kainas. Jei būtų išaiškinta, kokiose 

situacijose toks nevienodas aptarnavimas 

yra nepateisinamas ir kokia būtų 

komercinės veiklos subjektų atsakomybė 

parduodant vartotojams iš skirtingų 

valstybių narių, laikantis šio reglamento, 

visiems tarpvalstybinių sandorių dalyviams 

sąlygos turėtų būti aiškesnės ir jie turėtų 

teisinį tikrumą, taip pat būtų užtikrinta, kad 

nediskriminavimo taisyklės būtų 

veiksmingai taikomos ir užtikrinamas jų 

laikymasis visoje vidaus rinkoje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2006/123/EB17 20 

straipsnį valstybės narės turi užtikrinti, kad 

Sąjungoje įsisteigę paslaugų teikėjai 

paslaugų gavėjus aptarnautų vienodai, 

nepriklausomai nuo jų pilietybės arba 

gyvenamosios vietos. Tačiau ši nuostata 

nepakankamai veiksminga, kad 

diskriminavimas būtų pašalintas, o ją 

taikant teisinio netikrumo nesumažėjo, visų 

pirma todėl, kad pagal šią nuostatą 

galima pateisinti aptarnavimo skirtumus, 

ir dėl keblumų praktiškai užtikrinti jos 

laikymąsi. Be to, geografinis blokavimas ir 

kitokių rūšių diskriminavimas dėl 

pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo 

vietos gali rastis ir dėl trečiosiose šalyse 

įsisteigusių komercinės veiklos subjektų, 

(3) pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2006/123/EB17 20 

straipsnį valstybės narės turi užtikrinti, kad 

Sąjungoje įsisteigę paslaugų teikėjai 

paslaugų gavėjus aptarnautų vienodai, 

nepriklausomai nuo jų pilietybės arba 

gyvenamosios vietos. Tačiau ši nuostata 

nepakankamai veiksminga, kad 

diskriminavimas būtų pašalintas, o ją 

taikant teisinio netikrumo nesumažėjo. Be 

to, geografinis blokavimas ir kitokių rūšių 

diskriminavimas dėl pilietybės, 

gyvenamosios vietos arba laikinos buvimo 

vietos gali rastis ir dėl trečiosiose šalyse 

įsisteigusių komercinės veiklos subjektų, 

kuriems ta direktyva netaikoma, veiksmų. 
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kuriems ta direktyva netaikoma, veiksmų. 

__________________ __________________ 

17 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 

(OL L 376, 2006 12 27, p. 36). 

17 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 

(OL L 376, 2006 12 27, p. 36). 

Or. en 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) šiuo reglamentu siekiama, kad 

komercinės veiklos subjektų ir klientų 

sudaromuose tarpvalstybiniuose 

komerciniuose prekių pardavimo ir 

paslaugų teikimo Sąjungoje sandoriuose 

nebūtų diskriminavimo, įskaitant 

geografinį blokavimą, dėl klientų 

pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo 

vietos. Juo siekiama spręsti tiesioginio ir 

netiesioginio diskriminavimo problemą, 

todėl jis apima nepateisinamus 

aptarnavimo skirtumus, pagrįstus ir 

kitokiais skiriamaisiais kriterijais, kuriuos 

darant rezultatas gaunamas toks pats, kaip 

pritaikius kriterijus, tiesiogiai siejamus su 

klientų pilietybe, gyvenamąja arba 

įsisteigimo vieta. Tokie kriterijai gali būti 

pritaikyti remiantis, visų pirma, 

informacija apie fizinę kliento buvimo 

vietą, pavyzdžiui, IP adresą, kuriuo 

naudojamasi jungiantis prie elektroninės 

sąsajos, pateiktą prekių pristatymo adresą, 

išsirinktą kalbą arba valstybę narę, kurioje 

išduota kliento mokėjimo priemonė; 

(5) šiuo reglamentu siekiama, kad 

komercinės veiklos subjekto ir vartotojo 

sudaromuose tarpvalstybiniuose 

komerciniuose prekių pardavimo ir 

paslaugų teikimo Sąjungoje sandoriuose 

nebūtų diskriminavimo, įskaitant 

geografinį blokavimą, dėl vartotojų 

pilietybės, gyvenamosios vietos arba 

laikinos buvimo vietos. Juo siekiama 

spręsti tiesioginio ir netiesioginio 

diskriminavimo problemą, todėl jis apima 

nepateisinamus aptarnavimo skirtumus, 

pagrįstus ir kitokiais skiriamaisiais 

kriterijais, kuriuos darant rezultatas 

gaunamas toks pats, kaip pritaikius 

kriterijus, tiesiogiai siejamus su vartotojų 

pilietybe, gyvenamąja vieta arba laikina 

buvimo vieta. Tokie kriterijai gali būti 

pritaikyti remiantis, visų pirma, 

informacija apie fizinę vartotojų buvimo 

vietą, pavyzdžiui, IP adresą, kuriuo 

naudojamasi jungiantis prie elektroninės 

sąsajos, pateiktą prekių pristatymo adresą, 

išsirinktą kalbą arba valstybę narę, kurioje 

išduota kliento mokėjimo priemonė; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Išaiškinama, kad šis reglamentas taip pat apima atvejus, kai vartotojas tik laikinai būna kitoje 

valstybėje narėje. 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) šis reglamentas neturėtų būti 

taikomas išimtinai vidaus atvejams, 

kuriuose nėra jokių tarpvalstybinių 

aspektų ir kuriuose visa veikla, be kita ko, 

susijusi su pilietybe, gyvenamąja vieta 

arba laikina buvimo vieta, prieiga prie 

internetinės sąsajos, prieiga prie prekių ar 

paslaugų arba mokėjimo operacijomis, 

yra susijusi su viena ir ta pačia valstybe 

nare; 

Or. en 

Pagrindimas 

Išimtinai vidaus atvejų apibrėžtis pagrįsta generalinio advokato N. Wahlo nuomone 

sujungtose Venturini bylose (C-159/12–C-161/12, EU:C:2013:529, 26 ir 38 punktai). 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) atsižvelgiant į tai, kad, įgyvendinus 

Direktyvą 2006/123/EB, kai kurios 

reguliavimo ir administravimo kliūtys tam 

tikrų paslaugų sektoriuose komercinės 

veiklos subjektams pašalintos visoje 

Sąjungoje, turėtų būti užtikrintas šio 

reglamento ir Direktyvos 2006/123/EB 

taikymo srities nuoseklumas. Todėl šio 

reglamento nuostatos turėtų būti 

taikomos, inter alia, elektroninėmis 

priemonėmis teikiamoms ne garso ir 

(6) atsižvelgiant į tai, kad, įgyvendinus 

Direktyvą 2006/123/EB, kai kurios 

reguliavimo ir administravimo kliūtys tam 

tikrų paslaugų sektoriuose komercinės 

veiklos subjektams pašalintos visoje 

Sąjungoje, turėtų būti užtikrintas šio 

reglamento ir Direktyvos 2006/123/EB 

taikymo srities nuoseklumas. Vis dėlto 

derėtų pažymėti, kad priėmus Direktyvą 

2006/123/EB, kituose sektoriuose taip pat 

iš dalies panaikintos reguliavimo ir 
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vaizdo paslaugoms, kurių pagrindinė 

charakteristika yra prieigos prie autorių 

teisėmis saugomų kūrinių arba kito 

saugomo turinio teikimas ir tokių kūrinių 

arba turinio naudojimas, tačiau nuostatos 

turėtų būti taikomos laikantis 4 

straipsnyje padarytos konkrečios išimties 

ir vėliau atlikus tos išimties vertinimą, 

kaip numatyta 9 straipsnyje. Todėl į šio 

reglamento taikymo sritį neįeina garso ir 

vaizdo paslaugos, įskaitant paslaugas, 

kurių pagrindinė charakteristika – 

prieigos prie sporto renginių transliacijų 

suteikimas ir kurios teikiamos pagal 

išimtines teritorines licencijas. Nepaisant 

šio reglamento nuostatų dėl 

nediskriminavimo dėl mokėjimo 

priemonių, prie jo taikymo srities neturėtų 

būti priskiriama ir prieiga prie 

mažmeninių finansinių paslaugų; 

administravimo kliūtys komercinės veiklos 

subjektams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) diskriminavimas gali pasireikšti ir 

transporto paslaugų sektoriuje, ypač 

parduodant keleivių vežimo bilietus. 

Tačiau su tuo susiję tam tikri bendrieji 

diskriminavimo draudimai, taikomi 

visiems veiklos būdams, kurių klausimus 

siekiama išspręsti šiuo reglamentu, yra jau 

nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (EB) Nr. 1008/200818, Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 

1177/201019 ir Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 181/201120. 

Be to, ketinama artimiausiu metu tais 

tikslais iš dalies pakeisti Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 

1371/200721. Dėl šių priežasčių ir siekiant 

užtikrinti derėjimą su Direktyvos 

(7) diskriminavimas taip pat 

pasireiškia ir transporto paslaugų, kurios 

neįtrauktos į šį reglamentą sektoriuje, 

įskaitant garso ir vaizdo, finansinių, 

elektroninių ryšių, transporto ar sveikatos 

priežiūros paslaugų sritį. Todėl į šio 

reglamento taikymo sritį neįeina garso ir 

vaizdo paslaugos, įskaitant paslaugas, 

kurių pagrindinė charakteristika – 

prieigos prie sporto renginių transliacijų 

suteikimas ir kurios teikiamos pagal 

išimtines teritorines licencijas. Nepaisant 

šio reglamento nuostatų dėl 

nediskriminavimo dėl mokėjimo 

priemonių, prie jo taikymo srities neturėtų 

būti priskiriama ir prieiga prie 

mažmeninių finansinių paslaugų. Kalbant 
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2006/123/EB taikymo sritimi, transporto 

sektoriaus paslaugos neturėtų būti 

priskiriamos prie šio reglamento taikymo 

srities; 

apie elektroninius ryšius, Komisija pateikė 

pasiūlymą dėl Europos elektroninių ryšių 

kodekso17a, kuriame laikomasi 

nediskriminavimo principo. Kalbant apie 

transportą, tam tikri bendrieji 

diskriminavimo draudimai, taikomi 

visiems veiklos būdams, kurių klausimus 

siekiama išspręsti šiuo reglamentu, yra jau 

nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (EB) Nr. 1008/200818, Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 

Nr. 1177/201019 ir Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 181/201120. 

Be to, ketinama artimiausiu metu tais 

tikslais iš dalies pakeisti Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1371/200721. Sveikatos priežiūros 

paslaugų srityje Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvoje 2011/24/ES21a jau 

nurodyta, kad pacientai iš kitų valstybių 

narių negali būti diskriminuojami dėl 

pilietybės. Dėl šių priežasčių ir siekiant 

užtikrinti derėjimą su acquis, be kita ko, 

garso ir vaizdo, finansinių, elektroninių 

ryšių, transporto ar sveikatos priežiūros 

sektoriaus paslaugos šiuo metu neturėtų 

būti priskiriamos prie šio reglamento 

taikymo srities; 

__________________ __________________ 

 17a Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos, kuria nustatomas 

Europos elektroninių ryšių kodeksas 

(Nauja redakcija)(COM(2016) 590). 

18 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo 

paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų 

taisyklių (OL L 293, 2008 10 31, p. 3). 

18 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo 

paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų 

taisyklių (OL L 293, 2008 10 31, p. 3). 

19 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų 

keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš 

dalies keičiamas Reglamentas (EB) 

Nr. 2006/2004 (OL L 334, 2010 12 17, 

p. 1). 

19 2010 m. lapkričio 24 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų 

keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš 

dalies keičiamas Reglamentas (EB) 

Nr. 2006/2004 (OL L 334, 2010 12 17, 

p. 1). 

20 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

20 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
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Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo 

susisiekimo autobusų transporto keleivių 

teisių, kuriuo iš dalies keičiamas 

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 

(OL L 55, 2011 2 28, p. 1). 

Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo 

susisiekimo autobusų transporto keleivių 

teisių, kuriuo iš dalies keičiamas 

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 

(OL L 55, 2011 2 28, p. 1). 

21 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 

dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų 

klaidų ištaisymas (OL L 315, 2007 12 3, 

p. 14). 

21 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 

dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų 

klaidų ištaisymas (OL L 315, 2007 12 3, 

p. 14). 

 21a 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl 

pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos 

priežiūros paslaugas įgyvendinimo 

(OL L 88, 2011 4 4, p. 45). 

Or. en 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) remiantis Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 593/200822, 

pasirinkimas, kurią teisę taikyti vartotojo 

ir verslininko, vykdančio komercinę ar 

profesinę veiklą įprastinės vartotojo 

gyvenamosios vietos valstybėje arba bet 

kokiomis priemonėmis nukreipiančio šią 

veiklą į tą valstybę ar kelias valstybes, tarp 

kurių yra ta valstybė, sudarytoms 

sutartims, negali iš vartotojo atimti 

apsaugos, kurią jam teikia nuostatos, 

kurių išimčių pagal tos valstybės, kurioje 

yra įprastinė vartotojo gyvenamoji vieta, 

teisę negalima daryti sutartyje. Remiantis 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (ES) Nr. 1215/201223, bylose, 

susijusiose su vartotojo ir verslininko, 

vykdančio profesinę arba komercinę 

veiklą valstybėje narėje, kurioje yra 

vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, arba 

kitu būdu tokią veiklą kreipiančiu į 

Išbraukta. 
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minėtą valstybę narę ar kelias valstybes, 

įskaitant tą valstybę narę, sudarytomis 

sutartimis, vartotojas gali ieškinį kitai 

šaliai pareikšti valstybės narės, kurioje 

yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, 

teismuose, o ieškiniai vartotojui gali būti 

pareikšti tik tuose teismuose; 

__________________  

22 2008 m. birželio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms 

taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 

2008 7 4, p. 6). 

 

23 2012 m. gruodžio 12 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo 

sprendimų civilinėse ir komercinėse 

bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 

2012 12 20, p. 1). 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) šis reglamentas neturėtų paveikti 

Sąjungos teisės aktų, susijusių su teisminiu 

bendradarbiavimu civilinėse bylose, ypač 

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 593/200824 ir 

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1215/201225 nuostatų 

dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės 

ir jurisdikcijos, įskaitant tų teisės aktų ir 

nuostatų taikymą konkrečiais atvejais. 

Ypač svarbu, kad iš paprasčiausio fakto, 

kad komercinės veiklos subjektas veikia 

pagal šio reglamento nuostatas, nebūtų 

daroma išvada, jog jis nukreipia savo 

veiklą į vartotojo valstybę narę tokio 

taikymo tikslais; 

(10) Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 593/200824 23 

straipsnyje suteikiama galimybė tam 

tikrais klausimais Sąjungos teisės aktais 

nustatyti teisės kolizijos taisykles, 

susijusias su sutartinėmis prievolėmis. 

Panašiai Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 1215/201225 67 

straipsnyje numatytos kitos Sąjungos 

priemonės, kuriomis tam tikrais 

klausimais reglamentuojama jurisdikcija. 

Kad butų padidintas teisinis tikrumas tiek 

komercinės veiklos subjektams, tiek 

vartotojams, ir skatinama tarpvalstybinė 

prekyba, šiame reglamente nustatytos 

konkrečios nuostatos dėl teisės kolizijos 

taisyklių ir jurisdikcijos taisyklių, 
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susijusių su vartotojų sutartimis. 

Komercinės veiklos subjektas savo 

internetinėje sąsajoje arba savo prieigos 

bendrosiose taisyklėse galėtų aiškiai ir 

suprantamai nurodyti, kad jis ketina 

parduoti vartotojams iš vienos ar daugiau 

valstybių narių. Kai vartotojas iš 

komercinės veiklos subjekto nenurodytos 

valstybės narės vis tiek siekia sudaryti 

tokią sutartį pagal šio reglamento 4 

straipsnį, taikomi teisės aktai turėtų būti 

nustatyti pagal Reglamento (EB) 

Nr. 593/2008 3 ir 4 straipsnius. 

Reglamento (EB) Nr. 593/2008 6 

straipsnis neturėtų būti taikomas. Be to, 

tokiais klausimais tos valstybės narės, 

kurioje nuolat gyvena komercinės veiklos 

subjektas, šalys teismuose gali pradėti 

procedūras. Reglamento (EB) 

Nr. 1215/2012 18 straipsnis neturėtų būti 

taikomas. Nepaisant šių priemonių, šis 

reglamentas neturėtų pakenkti Sąjungos 

teisės aktams, susijusiems su teisminiu 

bendradarbiavimu civilinėse bylose, ypač 

Reglamento (EB) Nr. 593/200824 ir 

Reglamento (ES) Nr. 1215/201225 

nuostatoms dėl sutartinėms prievolėms 

taikytinos teisės ir jurisdikcijos, įskaitant tų 

teisės aktų ir nuostatų taikymą konkrečiais 

atvejais. Komercinės veiklos subjektas gali 

savo svetainėje arba prieigos bendrosiose 

taisyklėse aiškiai ir suprantamai nurodyti, 

kad jis arba ji laikosi šio reglamento ir 

taip skatina siekti šio reglamento tikslo 

panaikinti nepagrįstą geografinį 

blokavimą; 

__________________ __________________ 

24 2008 m. birželio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms 

taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 

2008 7 4, p. 6). 

24 2008 m. birželio 17 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms 

taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 

2008 7 4, p. 6). 

25 2012 m. gruodžio 12 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo 

sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose 

pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 

25 2012 m. gruodžio 12 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo 

sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose 

pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 
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2012 12 20, p. 1). 2012 12 20, p. 1). 

 (Žodžių „arba ji“ įtraukimas po žodžio 

„jis“ ir žodžių „arba jos“ šis pakeitimas 

taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės 

padaryti atitinkamus viso teksto 

pakeitimus.) 

Or. en 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) diskriminavimas, kurį siekiama 

pašalinti šiuo reglamentu, paprastai 

vykdomas per viešai paskelbtas bendrąsias 

nuostatas, sąlygas ir kitokią informaciją, 

kurias nustato arba taiko susijęs 

komercinės veiklos subjektas arba kurios 

nustatytos arba taikomos jo vardu kaip 

prielaida gauti prieigą prie čia aptariamų 

prekių arba paslaugų. Prie tokių bendrųjų 

sąlygų priskiriamos, inter alia, kainos, 

mokėjimo ir pristatymo sąlygos. Viešai jas 

gali paskelbti komercinės veiklos subjektas 

arba tai gali būti daroma jo vardu 

įvairiomis priemonėmis, pvz., reklamoje 

rašomoje informacijoje, interneto 

svetainėse, iki sutarties sudarymo 

parengtuose dokumentuose arba sutarčių 

dokumentuose. Tokios sąlygos taikomos, 

jei nėra kitokio individualiai suderėto 

susitarimo, kurį komercinės veiklos 

subjektas ir klientas būtų sudarę 

tiesiogiai. Šio reglamento taikymo tikslais 

neturėtų būti laikoma, kad komercinės 

veiklos subjekto ir klientų individualiai 

sutartos nuostatos ir sąlygos yra prieigos 

bendrosios sąlygos; 

(11) diskriminavimas, kurį siekiama 

pašalinti šiuo reglamentu, paprastai 

vykdomas per viešai paskelbtas bendrąsias 

nuostatas, sąlygas ir kitokią informaciją, 

kurias nustato arba taiko susijęs 

komercinės veiklos subjektas arba kurios 

nustatytos arba taikomos jo vardu kaip 

prielaida gauti prieigą prie čia aptariamų 

prekių arba paslaugų. Prie tokių bendrųjų 

sąlygų priskiriamos, inter alia, kainos, 

mokėjimo ir pristatymo sąlygos. Viešai jas 

gali paskelbti komercinės veiklos subjektas 

arba tai gali būti daroma jo vardu 

įvairiomis priemonėmis, pvz., reklamoje 

rašomoje informacijoje, interneto 

svetainėse, iki sutarties sudarymo 

parengtoje arba sutarčių informacijoje. 

Tokios sąlygos taikomos, jei nėra kitokių 

individualiai suderėtų subjekto ir vartotojų 

nuostatų ir sąlygų. Šio reglamento 

taikymo tikslais neturėtų būti laikoma, kad 

komercinės veiklos subjekto ir vartotojų 

individualiai sutartos nuostatos ir sąlygos 

yra prieigos bendrosios sąlygos. Vis dėlto 

galimybė individualiai suderėti nuostatas 

ir sąlygas arba individualiai sutarti dėl 

papildomų teisių ar pareigų neturėtų lemti 

geografinio blokavimo ar kitokių 

nepagrįstų diskriminavimo rūšių, kurios 

sprendžiamos šiame reglamente; 
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Or. en 

Pagrindimas 

Šio išaiškinimo reikia, jeigu priimtini pavieniai susitarimai dėl pristatymo, kaip iš dalies 

pakeisto 4 straipsnio 1 dalies a punkte. 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) ir vartotojai, ir įmonės, veikdami 

pagal šį reglamentą kaip klientai, turėtų 

būti saugomi nuo diskriminavimo dėl jų 

pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo 

vietos. Tačiau tokia apsauga neturėtų būti 

teikiama klientams, kurie prekes arba 

paslaugas perka siekdami jas perparduoti, 

nes būtų paveiktos visur naudojamos 

įmonių tarpusavio platinimo sistemos 

(pvz., išrankiojo ir išskirtinio platinimo), 

kuriomis naudodamiesi gamintojai gali 

pasirinkti mažmeninės prekybos atstovus, 

laikydamiesi konkurencijos taisyklių; 

(12) vartotojai turėtų būti saugomi nuo 

diskriminavimo dėl jų pilietybės, 

gyvenamosios vietos arba laikinos buvimo 

vietos. Vis dėlto, tuo atveju, jeigu 

sudaroma dvigubos paskirties sutartis iš 

dalies asmens verslo ir iš dalies ne verslo 

tikslais ir jeigu atsižvelgiant į bendras 

sutarties sąlygas verslo tikslai yra riboti ir 

nevyrauja, atitinkamas asmuo taip pat 

turėtų būti laikomas vartotoju; 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinta su Vartotojų teisių direktyvos 17 konstatuojamąja dalimi ir, apribojus taikymo sritį 

vartotojams, išbrauktos teksto dalys. 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nesvarbu, ar komercinės veiklos 

subjektas įsisteigęs valstybėje narėje, ar 

trečiojoje šalyje, poveikis, kurį vartotojams 

ir vidaus rinkai daro nevienodas 

aptarnavimas sudarant komercinius 

sandorius, susijusius su prekių pardavimu 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 
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arba paslaugų teikimu Sąjungoje, yra toks 

pats. Todėl, siekiant užtikrinti, kad 

konkuruojantiems komercinės veiklos 

subjektams būtų taikomi tokie patys 

reikalavimai, šiame reglamente nustatytos 

priemonės visiems Sąjungoje veiklą 

vykdantiems komercinės veiklos 

subjektams turėtų būti taikomos vienodai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) kad klientai turėtų daugiau 

galimybių gauti informacijos, susijusios su 

prekių pardavimu ir paslaugų teikimu 

vidaus rinkoje, ir kad būtų daugiau 

skaidrumo, ypač kainų skaidrumo, 

komercinės veiklos subjektai neturėtų 

techninėmis arba kitokiomis priemonėmis 

varžyti visiškos ir vienodos klientų 

prieigos prie elektroninių sąsajų dėl klientų 

pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo 

vietos. Tokios techninės priemonės apima, 

visų pirma, technologijas, kuriomis 

nustatoma fizinė kliento buvimo vieta, 

įskaitant IP adreso sekimo priemones, iš 

pasaulinės palydovinės navigacijos 

sistemos gaunamas koordinates arba 

mokėjimo operacijos duomenis. Tačiau 

diskriminavimo draudimas, susijęs su 

prieiga prie elektroninių sąsajų, neturėtų 

būti aiškinamas kaip komercinės veiklos 

subjekto įpareigojimas sudaryti 

komercinius sandorius su klientais; 

(14) kad vartotojai turėtų daugiau 

galimybių gauti informacijos, susijusios su 

prekių pardavimu ir paslaugų teikimu 

vidaus rinkoje, ir kad būtų daugiau 

skaidrumo, ypač kainų skaidrumo, 

komercinės veiklos subjektai ir 

elektroninės prekyvietės neturėtų 

techninėmis arba kitokiomis priemonėmis 

varžyti visiškos ir vienodos vartotojų 

prieigos prie elektroninių sąsajų dėl klientų 

pilietybės, gyvenamosios vietos arba 

laikinos buvimo vietos. Visapusiška ir 

vienoda prieiga prie internetinių sąsajų 

mobiliosiomis programėlėmis apima 

galimybę vartotojams atsisiųsti bet kokią 

mobiliosios programėlės, kurią 

komercinės veiklos subjektas gali valdyti 

vienoje ar daugiau valstybių narių, versiją 

ir prie jos prieiti. Techninės priemonės, 

kuriomis užkertamas kelias tokiai 

prieigai, apima, visų pirma, technologijas, 

kuriomis nustatoma fizinė vartotojo 

buvimo vieta, įskaitant IP adreso buvimo 

vietos sekimo priemones, iš pasaulinės 

palydovinės navigacijos sistemos 

gaunamas koordinates arba mokėjimo 

operacijos duomenis. Tačiau 

diskriminavimo draudimas, susijęs su 

prieiga prie elektroninių sąsajų, neturėtų 
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būti aiškinamas kaip komercinės veiklos 

subjekto įpareigojimas sudaryti 

komercinius sandorius su vartotoju; 

Or. en 

Pagrindimas 

Vartotojas taip pat turi turėti prieigą prie mobiliosios programėlės, kurią komercinės veiklos 

subjektas naudoja kitoje valstybėje narėje, kuri nėra vartotojo gyvenamoji valstybė narė. 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) kai kurie komercinės veiklos 

subjektai turi skirtingus savo elektroninių 

sąsajų variantus, skirtus klientams iš įvairių 

valstybių narių. Galimybė turėti skirtingus 

sąsajų variantus turėtų likti, tačiau turėtų 

būti draudžiama klientą be aiškaus jo 

sutikimo nukreipti iš vieno elektroninės 

sąsajos varianto į kitą tokios sąsajos 

variantą. Visi elektroninės sąsajos variantai 

turėtų būti visada lengvai prieinami 

klientui; 

(15) kai kurie komercinės veiklos 

subjektai turi skirtingus savo elektroninių 

sąsajų variantus, skirtus klientams iš įvairių 

valstybių narių. Galimybė turėti skirtingus 

sąsajų variantus turėtų likti, tačiau turėtų 

būti draudžiama vartotoją nukreipti iš 

vieno elektroninės sąsajos varianto į kitą 

tokios sąsajos variantą komercinės veiklos 

subjektui nepateikiant aiškios ir išsamios 

informacijos apie tokį nukreipimą. Visi 

elektroninės sąsajos variantai turėtų būti 

visada lengvai prieinami vartotojui; 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinta su 3 straipsnio 2 dalies pakeitimais. 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) prieigos prie elektroninės sąsajos 

blokavimas, ribojimas arba kliento 

nukreipimas be aiškaus jo sutikimo į 

alternatyvų tokios sąsajos variantą dėl 

(16) prieigos prie elektroninės sąsajos 

blokavimas, ribojimas arba vartotojo 

nukreipimas be aiškaus jo sutikimo į 

alternatyvų tokios sąsajos variantą dėl 
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priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, 

gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, gali 

būti reikalingas siekiant užtikrinti Sąjungos 

teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės 

aktus valstybių narių priimtuose teisės 

aktuose nustatyto teisinio reikalavimo 

laikymąsi. Tokiais teisės aktais gali būti 

ribojama klientų prieiga prie tam tikrų 

prekių arba paslaugų, pvz., uždraudus tam 

tikrą turinį rodyti kai kuriose valstybėse 

narėse. Komercinės veiklos subjektams 

neturėtų būti trukdoma laikytis tokių 

reikalavimų, todėl jie turi turėti galimybę 

blokuoti, riboti prieigą arba tam tikrus 

klientus ar klientus, esančius tam tikrose 

teritorijose, nukreipti į kitą elektroninės 

sąsajos variantą, jei tik tai būtina dėl 

minėtos priežasties. 

priežasčių, susijusių su vartotojo pilietybe, 

gyvenamąja vieta arba laikina buvimo 

vieta, gali būti reikalingas siekiant 

užtikrinti Sąjungos teisės aktuose arba 

pagal Sąjungos teisės aktus valstybės narės 

priimtuose teisės aktuose nustatyto teisinio 

reikalavimo laikymąsi. Tokiais teisės aktais 

gali būti ribojama vartotojų prieiga prie 

tam tikrų prekių arba paslaugų, pvz., 

uždraudus tam tikrą turinį rodyti kai 

kuriose valstybėse narėse. Komercinės 

veiklos subjektams neturėtų būti trukdoma 

laikytis tokių reikalavimų, todėl jie turėtų 

turėti galimybę blokuoti arba riboti prieigą 

arba tam tikrus vartotojus nukreipti, jei tik 

tai būtina dėl minėtos priežasties. 

Or. en 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) yra konkrečių situacijų, kuriose 

neįmanoma objektyviai pateisinti 

nevienodo klientų aptarnavimo, taikant 

bendrąsias prieigos sąlygas, įskaitant 

griežtą atsisakymą parduoti prekes arba 

suteikti paslaugas dėl priežasčių, susijusių 

su klientų pilietybe, gyvenamąja arba 

įsisteigimo vieta. Tokiose situacijose turi 

būti uždraustas bet koks diskriminavimas, 

todėl klientai turėtų turėti teisę, 

laikydamiesi konkrečių šiame reglamente 

nustatytų sąlygų, komercinius sandorius 

sudaryti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip 

bet kuris vietinis klientas ir turėti visą ir 

vienodą prieigą prie visų įvairių siūlomų 

prekių arba paslaugų, nepriklausomai nuo 

jų pilietybės, gyvenamosios arba 

įsisteigimo vietos. Todėl, jei reikia, 

komercinės veiklos subjektai turėtų imtis 

(17) yra konkrečių situacijų, kuriose 

neįmanoma objektyviai pateisinti 

nevienodo vartotojų aptarnavimo, taikant 

bendrąsias prieigos sąlygas, įskaitant 

griežtą atsisakymą parduoti prekes arba 

suteikti paslaugas dėl priežasčių, susijusių 

su vartotojų pilietybe, gyvenamąja vieta 

arba laikina buvimo vieta. Tokiose 

situacijose turi būti uždraustas bet koks 

diskriminavimas, todėl vartotojai turėtų 

turėti teisę, laikydamiesi konkrečių šiame 

reglamente nustatytų sąlygų, komercinius 

sandorius sudaryti tokiomis pačiomis 

sąlygomis kaip bet kuris vietinis vartotojas 

ir turėti visą ir vienodą prieigą prie visų 

įvairių siūlomų prekių arba paslaugų, 

nepriklausomai nuo jo arba jos pilietybės, 

gyvenamosios vietos arba laikinos buvimo 

vietos. Todėl, jei reikia, komercinės veiklos 



 

PR\1113008LT.docx 21/58 PE595.745v01-00 

 LT 

priemonių diskriminavimo draudimo 

laikymuisi užtikrinti, jei susijusiems 

klientams priešingu atveju būtų trukdoma 

gauti tokią visišką ir vienodą prieigą. Vis 

dėlto tokiose situacijose taikomas 

draudimas neturėtų būti aiškinamas kaip 

užkertantis kelią komercinės veiklos 

subjektams specialiais pasiūlymais ir 

skirtingomis sąlygomis nukreipti savo 

veiklą į įvairias valstybes nares arba į tam 

tikrų grupių klientus, be kita ko, sukuriant 

tam tikrai šaliai pritaikytas elektronines 

sąsajas; 

subjektas turėtų imtis priemonių 

diskriminavimo draudimo laikymuisi 

užtikrinti, jei susijusiam vartotojui 

priešingu atveju būtų trukdoma gauti tokią 

visišką ir vienodą prieigą. Vis dėlto tokiose 

situacijose taikomas draudimas neturėtų 

būti aiškinamas kaip užkertantis kelią 

komercinės veiklos subjektams specialiais 

pasiūlymais ir skirtingomis bendrosiomis 

prieigos sąlygomis nukreipti savo veiklą į 

įvairias valstybes nares arba į tam tikrų 

grupių vartotojus, be kita ko, sukuriant tam 

tikrai šaliai pritaikytas elektronines sąsajas, 

kurios gali apimti skirtingas kainas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) pirma situacija – komercinės 

veiklos subjektas parduoda prekes, tačiau 

nei pats toks subjektas, nei kas nors kitas jo 

vardu nepristato prekių į valstybę narę, 

kurioje gyvena klientas. Tokioje situacijoje 

klientui turėtų būti suteikta galimybė 

prekes pirkti lygiai tokiomis pačiomis 

sąlygomis, įskaitant kainą ir prekių 

pristatymo sąlygas, kokiomis jas perka 

panašūs klientai, gyvenantys toje 

valstybėje narėje, kurioje veiklą vykdo 

komercinės veiklos subjektas. Tai galėtų 

reikšti, kad užsienio klientas prekes turės 

atsiimti toje valstybėje narėje arba kitoje 

valstybėje narėje, į kurią komercinės 

veiklos subjektas jas pristato. Tokioje 

situacijoje nereikia registruotis PVM 

mokėtoju kliento valstybėje narėje ir 

organizuoti prekių pristatymo į užsienį; 

(18) pirma situacija – komercinės 

veiklos subjektas parduoda prekes, tačiau 

nei pats toks subjektas, nei kas nors kitas jo 

vardu nepristato prekių į valstybę narę, 

kurioje gyvena vartotojas. Tokioje 

situacijoje vartotojui turėtų būti suteikta 

galimybė prekes pirkti lygiai tokiomis 

pačiomis sąlygomis, įskaitant kainą ir 

prekių pristatymo sąlygas, kokiomis jas 

perka panašūs vartotojai, gyvenantys toje 

valstybėje narėje, kurioje veiklą vykdo 

komercinės veiklos subjektas. Komercinės 

veiklos subjektas savo bendrosiose 

sutarčių nuostatose ir sąlygose gali 

numatyti pristatymą arba gali jose 

numatyti galimybę atsiimti prekes 

sutartoje vietoje valstybėje narėje, kuri 

nėra vartotojo gyvenamosios vietos 

valstybė narė. Tai galėtų reikšti, kad 

užsienio vartotojas prekes turės atsiimti 

toje valstybėje narėje arba kitoje valstybėje 

narėje nei ta, į kurią komercinės veiklos 

subjektas jas pristato. Tokioje situacijoje 



 

PE595.745v01-00 22/58 PR\1113008LT.docx 

LT 

nereikia registruotis PVM mokėtoju 

vartotojo valstybėje narėje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (19a) trečia situacija – vartotojai siekia 

gauti elektroniniu būdu teikiamas 

paslaugas, kurių pagrindinis ypatumas – 

prieigos prie autorių teisėmis saugomų 

kūrinių ir kito saugomo turinio (pvz., 

elektroninių knygų, muzikos, žaidimų ir 

programinės įrangos) teikimas ir jų 

naudojimas, kai komercinės veiklos 

subjektas turi būtinas teises toje 

teritorijoje, kurioje vartotojas nori gauti 

tokias paslaugas. Tuo atveju taip pat 

pristatymas nebūtinas ir komercinės 

veiklos subjektas gali paprasčiau 

deklaruoti ir mokėti PVM pagal vieno 

langelio principu veikiančios 

minimaliosios PVM sistemos taisykles; 

Or. en 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) galiausiai, jei komercinės veiklos 

subjektas teikia paslaugas, o jas klientas 

gauna tokio subjekto patalpose arba tokio 

subjekto pasirinktoje vietoje, kurios yra 

kitur nei valstybėje narėje, kurios pilietybę 

turi klientas arba kurioje yra jo gyvenamoji 

ar įsisteigimo vietą, nevienodų bendrųjų 

(20) galiausiai, jei komercinės veiklos 

subjektas teikia paslaugas, o jas vartotojas 

gauna tokio subjekto patalpose arba 

vietoje, kuri yra kitur nei valstybėje narėje, 

kurios pilietybę turi vartotojas arba kurioje 

yra jo gyvenamoji vieta, nevienodų 

bendrųjų prieigos sąlygų taikymas, 
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prieigos sąlygų taikymas, siejamas su 

tokiais kriterijais, taip pat neturėtų būti 

pateisinamas. Tokios situacijos gali būti 

atitinkamai susijusios su tokių paslaugų 

teikimu, kaip apgyvendinimas viešbutyje, 

sporto renginiai, automobilių nuoma, 

įėjimas į muzikos šventes arba laisvalaikio 

parkus. Tokiose situacijose komercinės 

veiklos subjektas neturi nei registruotis 

PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje, nei 

organizuoti prekių pristatymo į užsienį; 

siejamas su tokiais kriterijais, taip pat 

neturėtų būti pateisinamas. Tokios 

situacijos gali būti atitinkamai susijusios su 

tokių paslaugų teikimu, kaip 

apgyvendinimas viešbutyje, sporto 

renginiai, automobilių nuoma, įėjimas į 

muzikos šventes arba laisvalaikio parkus. 

Tokiose situacijose komercinės veiklos 

subjektas neturi nei registruotis PVM 

mokėtoju kitoje valstybėje narėje, nei 

organizuoti prekių pristatymo į užsienį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) visose tokiose situacijose, remiantis 

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

1215/2012 nuostatomis dėl sutartiniams 

įsipareigojimams taikytinos teisės ir dėl 

jurisdikcijos, komercinės veiklos subjektui 

šio reglamento laikymasis nesudaro jokių 

papildomų išlaidų, susijusių su jurisdikcija 

arba taikytinos teisės skirtumais, jei 

komercinės veiklos subjektas nevykdo 

veiklos kliento valstybėje narėje, savo 

veiklos nekreipia į tokią valstybę narę arba 

jei klientas nėra vartotojas. Antraip, jei 

komercinės veiklos subjektas vykdo veiklą 

vartotojo valstybėje narėje arba kreipia 

savo veiklą į tokią valstybę narę, yra aišku, 

kad toks subjektas nori užmegzti 

komercinius ryšius su vartotojais toje 

valstybėje narėje, todėl į visas tokias 

išlaidas gali atsižvelgti; 

(21) visose tokiose situacijose, remiantis 

reglamentų (EB) Nr. 593/2008 ir (ES) 

Nr. 1215/2012 nuostatomis dėl 

sutartiniams įsipareigojimams taikytinos 

teisės ir dėl jurisdikcijos, komercinės 

veiklos subjektui šio reglamento 

laikymasis neapima jokių papildomų 

išlaidų, susijusių su jurisdikcija arba 

taikytinos teisės skirtumais, jei komercinės 

veiklos subjektas nevykdo veiklos kliento 

valstybėje narėje, savo veiklos nekreipia į 

tokią valstybę narę. Antraip, jei komercinės 

veiklos subjektas vykdo veiklą vartotojo 

valstybėje narėje arba kreipia savo veiklą į 

tokią valstybę narę, yra aišku, kad toks 

subjektas nori užmegzti komercinius ryšius 

su vartotojais toje valstybėje narėje, todėl į 

visas tokias išlaidas gali atsižvelgti; 

Or. en 
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Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (21a) visose tose situacijose bendrosios 

prieigos sąlygos turėtų atitikti valstybės 

narės, kurioje komercinės veiklos 

subjektas vykdo savo veiklą, arba į kurią 

nukreipta jo arba jos veikla, įstatymus ir 

teisės aktus. Komercinės veiklos subjektas 

turi užtikrinti, kad bendrosios prieigos 

sąlygos atitiktų vartotojo, kuriam 

komercinės veiklos subjektas neketina 

parduoti, gyvenamosios valstybės narės 

įstatymus ir teisės aktus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (21b) bendrosios nuostatos ir sąlygos 

taip pat turi atitikti Sąjungos teisės aktus, 

pvz., Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 1999/44/EB1a ir Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2011/83/ES1b. Remiantis Direktyva 

1999/44/EB, komercinės veiklos subjektas 

įpareigotas nemokamai taisyti arba 

pakeisti prekes, kurios neatitinka 

sutarties. 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. Šiuo reglamentu komercinės 

veiklos subjektas taip pat neturėtų būti 

įpareigotas prisiimti papildomų išlaidų, 

kai vartotojas pasinaudoja savo teise 
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nutraukti sutartį pagal Direktyvą 

2011/83/ES; 

 __________________ 

 1a 1999 m. gegužės 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

1999/44/EB dėl vartojimo prekių 

pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų 

aspektų (OL L 171, 1999 7 7, p. 12). 

 1b 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 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) jei komercinės veiklos subjektui 

taikoma specialioji schema, numatyta 

Tarybos direktyvos 2006/112/EB27 XII 

antraštinės dalies 1 skyriuje, tokio subjekto 

nereikalaujama mokėti PVM. Komercinės 

veiklos subjektams, paslaugas teikiantiems 

elektroninėmis priemonėmis, draudimas 

taikyti skirtingas prieigos sąlygas dėl 

priežasčių, susijusių su kliento pilietybe, 

gyvenamąja arba įsisteigimo vieta, reikštų 

reikalavimą registruotis, kad būtų vykdoma 

PVM apskaita kitose valstybėse narėse, ir 

galėtų būti susijęs su papildomomis 

išlaidomis, tačiau toks reikalavimas būtų 

neproporcingas, palyginti su atitinkamų 

komercinės veiklos subjektų dydžiu ir 

charakteristikomis. Todėl, kol taikoma 

tokia schema, tokiems komercinės veiklos 

(22) jei komercinės veiklos subjektui 

taikoma specialioji schema, numatyta 

Tarybos direktyvos 2006/112/EB27 XII 

antraštinės dalies 1 skyriuje, tokio subjekto 

nereikalaujama mokėti PVM. Komercinės 

veiklos subjektams, paslaugas teikiantiems 

elektroninėmis priemonėmis, draudimas 

taikyti skirtingas prieigos sąlygas dėl 

priežasčių, susijusių su vartotojo pilietybe, 

gyvenamąja vieta arba laikinoje buvimo 

vietoje, apimtų reikalavimą registruotis, 

kad būtų vykdoma PVM apskaita kitose 

valstybėse narėse, ir galėtų būti susijęs su 

papildomomis išlaidomis, tačiau toks 

reikalavimas būtų neproporcingas, 

palyginti su atitinkamų komercinės veiklos 

subjektų dydžiu ir charakteristikomis. 

Todėl, kol taikoma tokia schema, tokiems 
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subjektams turėtų būti daroma draudimo 

išimtis; 

komercinės veiklos subjektams turėtų būti 

daroma draudimo išimtis; 

__________________ __________________ 

27 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos 

direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės 

vertės mokesčio bendros sistemos 

(OL L 347, 2006 12 11, p. 1–118). 

27 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos 

direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės 

vertės mokesčio bendros sistemos 

(OL L 347, 2006 12 11, p. 1). 

Or. en 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) visose tokiose situacijose 

komercinės veiklos subjektai tam tikrais 

atvejais dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta, negali parduoti prekių arba suteikti 

paslaugų tam tikriems klientams arba 

klientams tam tikrose teritorijose, nes 

Sąjungos teisės aktuose arba pagal 

Sąjungos teisės aktus valstybių narių 

priimtuose teisės aktuose yra nustatytas 

konkretus draudimas arba tam tikras 

reikalavimas. Pagal Sąjungos teisės aktus 

valstybių narių teisės aktuose gali būti 

reikalaujama, kad komercinės veiklos 

subjektai laikytųsi knygų kainodaros tam 

tikrų taisyklių. Kiek tik įmanoma, 

komercinės veiklos subjektams neturėtų 

būti trukdoma laikytis tokių teisės aktų; 

(23) visose tokiose situacijose 

komercinės veiklos subjektai tam tikrais 

atvejais dėl priežasčių, susijusių su 

vartotojo pilietybe, gyvenamąja vieta arba 

laikina buvimo vieta, negali parduoti 

prekių arba suteikti paslaugų tam tikriems 

vartotojams arba vartotojams tam tikrose 

valstybėse narėse, nes Sąjungos teisės 

aktuose arba pagal Sąjungos teisės aktus 

valstybės narės priimtuose teisės aktuose 

yra nustatytas konkretus draudimas arba 

tam tikras reikalavimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) pagal Sąjungos teisės aktus 

komercinės veiklos subjektai iš esmės 

laisvai sprendžia, kokias mokėjimo 

priemones, įskaitant mokėjimo priemonės 

prekės ženklus, priimti. Vis dėlto, jei 

mokėjimo priemonė išsirinkta, komercinės 

veiklos subjektai, atsižvelgdami į 

galiojančius teisinius mokėjimo paslaugų 

pagrindus, neturi priežasčių diskriminuoti 

klientų Sąjungoje, nesudarydami tam tikrų 

komercinių sandorių arba tiems sandoriams 

taikydami nevienodas mokėjimo sąlygas 

dėl priežasčių, susijusių su kliento 

pilietybe, gyvenamąja arba įsisteigimo 

vieta. Šiomis konkrečiomis aplinkybėmis 

turėtų būti taip pat aiškiai uždrausta 

klientus aptarnauti nevienodai dėl 

nepateisinamų priežasčių, susijusių su 

mokėjimo sąskaitos buvimo, mokėjimo 

paslaugų teikėjo įsisteigimo arba mokėjimo 

priemonės išdavimo vietomis Sąjungoje. 

Reikia priminti ir tai, kad Reglamentu (ES) 

Nr. 260/2012 visiems lėšų gavėjams, 

įskaitant komercinės veiklos subjektus, 

uždrausta reikalauti, kad banko sąskaitos 

būtų tam tikroje valstybėje narėje, kad 

mokėjimas eurais būtų priimtas; 

(24) pagal Sąjungos teisės aktus 

komercinės veiklos subjektai iš esmės 

laisvai sprendžia, kokias mokėjimo 

priemones, įskaitant mokėjimo priemonės 

prekės ženklus, priimti. Vis dėlto, jei 

mokėjimo priemonė išsirinkta, komercinės 

veiklos subjektai, atsižvelgdami į 

galiojančius teisinius mokėjimo paslaugų 

pagrindus, neturi priežasčių diskriminuoti 

vartotojų Sąjungoje, nesudarydami tam 

tikrų komercinių mokėjimo sandorių arba 

tiems sandoriams taikydami nevienodas 

mokėjimo sąlygas dėl priežasčių, susijusių 

su vartotojo pilietybe, gyvenamąja vieta 

arba laikina buvimo vieta. Šiomis 

konkrečiomis aplinkybėmis turėtų būti taip 

pat aiškiai uždrausta klientus aptarnauti 

nevienodai dėl nepateisinamų priežasčių, 

susijusių su mokėjimo sąskaitos buvimo, 

mokėjimo paslaugų teikėjo įsisteigimo arba 

mokėjimo priemonės išdavimo vietomis 

Sąjungoje. Reikia priminti ir tai, kad 

Europos Parlamento ir Tarybos 

Reglamentu (ES) Nr. 260/20121a visiems 

komercinės veiklos subjektams, uždrausta 

reikalauti, kad banko sąskaitos būtų tam 

tikroje valstybėje narėje, kad mokėjimas 

eurais būtų priimtas; 

 __________________ 

 1a 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito 

pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų 

eurais techniniai ir komerciniai 

reikalavimai ir iš dalies keičiamas 

Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 

(OL L 94, 2012 3 30, p. 22). 

Or. en 
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Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2015/2366/ES28 nustatytais 

griežtais elektroninio mokėjimo 

inicijavimo ir apdorojimo reikalavimais 

sumažinta sukčiavimo rizika, siejama su 

visomis naujomis ir tradicinėmis mokėjimo 

priemonėmis, ypač elektroniniu mokėjimu. 

Mokėjimo paslaugų teikėjai įpareigoti 

taikyti griežtą kliento autentiškumo 

patvirtinimą – tokį autentiškumo 

patvirtinimo procesą, kurį vykdant 

patvirtinamas mokėjimo paslaugos 

naudotojo tapatybės arba mokėjimo 

operacijos tikrumas. Pagal dar griežtesnius 

nuotolinių sandorių, pvz., elektroninio 

mokėjimo, saugumo reikalavimus būtina 

sandorio sumą ir lėšų gavėjo sąskaitą 

susieti dinamiškai, siekiant papildomai 

apsaugoti naudotojus kuo labiau mažinant 

klaidų ir sukčiavimo antpuolių riziką. 

Pritaikius šias nuostatas, sukčiavimo 

atliekant mokėjimą už nacionalinius ir 

tarpvalstybinius pirkinius rizika tampa 

vienodo lygio, todėl ji negali būti 

naudojama kaip argumentas nesudaryti 

komercinių sandorių arba Sąjungoje juos 

sudaryti diskriminacinėmis sąlygomis. 

(25) Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2015/2366/ES28 nustatytais 

griežtais elektroninio mokėjimo 

inicijavimo ir apdorojimo reikalavimais 

sumažinta sukčiavimo rizika, siejama su 

visomis naujomis ir tradicinėmis mokėjimo 

priemonėmis, ypač elektroniniu mokėjimu. 

Mokėjimo paslaugų teikėjai įpareigoti 

taikyti griežtą vartotojo autentiškumo 

patvirtinimą – tokį autentiškumo 

patvirtinimo procesą, kurį vykdant 

patvirtinamas mokėjimo paslaugos 

naudotojo tapatybės arba mokėjimo 

operacijos tikrumas. Pagal dar griežtesnius 

nuotolinių sandorių, pvz., elektroninio 

mokėjimo, saugumo reikalavimus būtina 

sandorio sumą ir lėšų gavėjo sąskaitą 

susieti dinamiškai, siekiant papildomai 

apsaugoti naudotojus kuo labiau mažinant 

klaidų ir sukčiavimo antpuolių riziką. 

Pritaikius tas nuostatas, sukčiavimo 

atliekant mokėjimą už nacionalinius ir 

tarpvalstybinius pirkinius rizika tampa 

vienodo lygio, todėl ji negali būti 

naudojama kaip priežastis nesudaryti 

komercinių sandorių arba Sąjungoje juos 

sudaryti diskriminacinėmis sąlygomis. 

__________________ __________________ 

28 2015 m. lapkričio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 

2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus 

rinkoje, kuria iš dalies keičiamos 

direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 

2013/36/ES bei Reglamentas (ES) 

Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 

2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35–

127). 

28 2015 m. lapkričio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 

2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus 

rinkoje, kuria iš dalies keičiamos 

direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 

2013/36/ES bei Reglamentas (ES) 

Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 

2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35). 

Or. en 
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Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) šiuo reglamentu neturėtų būti 

daroma poveikio konkurencijos taisyklių 

taikymui, visų pirma SESV 101 ir 102 

straipsniams. Laikoma, kad susitarimais, 

kuriais komercinės veiklos subjektams 

draudžiama su tam tikrais klientais arba su 

klientais tam tikrose teritorijose sudaryti 

pasyviojo pardavimo sandorius, kaip 

numatyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 

330/2929, iš esmės varžoma konkurencija, 

todėl jiems negali būti daroma SESV 101 

straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo 

išimtis. Net jei tokių susitarimų neapima 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

101 straipsnis, pritaikius šį reglamentą, jie 

trukdytų vidaus rinkai sklandžiai veikti ir 

jais galėtų būti naudojamasi siekiant 

apeiti šio reglamento nuostatas. Todėl 

atitinkamos tokių susitarimų ir kitų 

susitarimų pasyviojo pardavimo nuostatos, 

kurių laikydamiesi komercinės veiklos 

subjektai turėtų pažeisti šį reglamentą, 

turėtų būti savaime laikomos niekinėmis. 

Tačiau šis reglamentas, ypač jo nuostatos 

dėl prekių ir paslaugų prieigos, neturėtų 

daryti įtakos susitarimams, kuriais 

ribojamas aktyvusis pardavimas, kaip 

numatyta Reglamente (ES) Nr. 330/2010; 

(26) šiuo reglamentu neturėtų būti 

daroma poveikio konkurencijos taisyklių 

taikymui, visų pirma SESV 101 ir 102 

straipsniams. Laikoma, kad susitarimais, 

kuriais komercinės veiklos subjektams 

draudžiama su tam tikrais vartotojais arba 

su vartotojais tam tikrose teritorijose 

sudaryti pasyviojo pardavimo sandorius, 

kaip numatyta Komisijos reglamente (ES) 

Nr. 330/2929, iš esmės varžoma 

konkurencija, todėl jiems negali būti 

daroma SESV 101 straipsnio 1 dalyje 

nustatyto draudimo išimtis. Todėl 

atitinkamos tokių susitarimų pasyviojo 

pardavimo nuostatos, kurių laikydamiesi 

komercinės veiklos subjektai turėtų 

pažeisti šį reglamentą, turėtų būti savaime 

laikomos niekinėmis. Tačiau šis 

reglamentas, ypač jo nuostatos dėl prekių ir 

paslaugų prieigos, neturėtų daryti įtakos 

susitarimams, kuriais ribojamas aktyvusis 

pardavimas, kaip numatyta Reglamente 

(ES) Nr. 330/2010; 

__________________ __________________ 

29 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos 

reglamentas (ES) Nr. 330/2010 dėl 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų 

susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims 

(OL L 102, 2010 4 23, p. 1). 

29 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos 

reglamentas (ES) Nr. 330/2010 dėl 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų 

susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims 

(OL L 102, 2010 4 23, p. 1). 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinama su 6 straipsnio pakeitimais. 
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Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) valstybės narės turėtų paskirti vieną 

arba daugiau įstaigų, kurių atsakomybė 

būtų imtis veiksmingų priemonių, kad būtų 

stebimas ir užtikrinamas šio reglamento 

nuostatų laikymasis. Valstybės narės turėtų 

taip pat užtikrinti, kad komercinės veiklos 

subjektams būtų taikomos veiksmingos, 

proporcingos ir atgrasomosios sankcijos, 

jeigu jie pažeistų šį reglamentą; 

(27) valstybės narės turėtų paskirti vieną 

arba daugiau įstaigų, kurių atsakomybė 

būtų imtis veiksmingų priemonių, kad būtų 

stebimas ir užtikrinamas šio reglamento 

nuostatų laikymasis. Valstybės narės turėtų 

taip pat užtikrinti, kad komercinės veiklos 

subjektams būtų taikomos veiksmingos, 

proporcingos ir atgrasomosios priemonės, 

jeigu jie pažeistų šį reglamentą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) vartotojai turėtų turėti galimybę 

gauti atsakingų institucijų pagalbą, 

įskaitant standartinę skundo formą, kad 

taikant šį reglamentą kylantys ginčai su 

komercinės veiklos subjektais būtų 

lengviau išsprendžiami; 

(28) vartotojai turėtų turėti galimybę 

gauti atsakingų institucijų pagalbą, kad 

taikant šį reglamentą kylantys ginčai su 

komercinės veiklos subjektais būtų 

lengviau išsprendžiami. Dėl to valstybės 

narės turėtų paskirti įstaigą arba įstaigas, 

kurios būtų atsakingos už pagalbos 

teikimą, be kita ko, elektroninio ginčų 

sprendimo informacinius punktus, kurie 

nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) Nr. 524/20131a; 

 ________________ 

 1a 2013 m. gegužės 21 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų 

ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies 

keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 

ir Direktyva 2009/22/EB (Reglamentas dėl 

vartotojų EGS) (OL L 165, 2013 6 18, 
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p. 1). 

Or. en 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(29) šis reglamentas turėtų būti 

reguliariai vertinamas, kad prireikus būtų 

pasiūlyta jo pakeitimų. Per pirmąjį 

vertinimą turėtų būti visų pirma 

nagrinėjama galimybė 4 straipsnio 1 dalies 

b punkte nustatytą diskriminavimo 

draudimą taikyti 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; 

(29) šis reglamentas turėtų būti 

reguliariai vertinamas, kad prireikus būtų 

pasiūlyta jo pakeitimų. Per pirmąjį 

vertinimą turėtų būti visų pirma 

nagrinėjama galimybė išplėsti šio 

reglamento taikymo sritį kitiems 

sektoriams, pvz., garso ir vaizdo, 

finansinių ar elektroninių ryšių 
paslaugoms, transporto paslaugoms ar 

sveikatos priežiūros paslaugoms. Ypač 

garso ir vaizdo paslaugų įtraukimo 

vertinimas turėtų būti pagrįstas išsamiais 

kainos ir išlaidų duomenimis, kuriuos turi 

tik paslaugų teikėjas. Todėl tie teikėjai 

turėtų bendradarbiauti atlikdami 

vertinimą, kad būtų įvertinta, ar tų 

paslaugų įtraukimas į šio reglamento 

taikymo sritį paskatintų verslo modelių, 

kurie yra veiksmingesni už šiuo metu 

naudojamus modelius, raidą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Nors dabartinis pasiūlymas atitinka Paslaugų direktyvą, Komisija turėtų išnagrinėti poreikį 

išplėsti šio reglamento taikymo sritį sektoriams, kurie šiuo metu neįtraukti į šį reglamentą ar 

Paslaugų direktyvą. 

 

Pakeitimas 32 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) kad būtų lengviau užtikrinti 

veiksmingą šiame reglamente nustatytų 

taisyklių laikymąsi, su tomis taisyklėmis 

susijusius klausimus turėtų būti įmanoma 

spręsti naudojantis Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamente (EB) Nr. 2006/200430 

numatytais tarpvalstybinio kompetentingų 

institucijų bendradarbiavimo 

mechanizmais. Tačiau Reglamentas (EB) 

Nr. 2006/2004 taikomas tik vartotojų 

interesų apsaugos teisės aktams, todėl 

tokiomis priemonėmis turėtų būti 

naudojamasi tik jei klientas yra 

vartotojas. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 

2006/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies 

pakeistas; 

(30) kad būtų lengviau užtikrinti 

veiksmingą šiame reglamente nustatytų 

taisyklių laikymąsi, su tomis taisyklėmis 

susijusius klausimus turėtų būti įmanoma 

spręsti naudojantis Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamente (EB) Nr. 2006/200430 

numatytais tarpvalstybinio kompetentingų 

institucijų bendradarbiavimo 

mechanizmais; 

__________________ __________________ 

30 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, 

atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų 

vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas 

dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos 

srityje) (OL L 364, 2004 12 9, p. 1). 

30 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, 

atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų 

vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas 

dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos 

srityje) (OL L 364, 2004 12 9, p. 1). 

Or. en 

 

Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(31) siekiant suteikti galimybes dėl šiam 

reglamentui prieštaraujančių teisės aktų 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2009/22/EB31 kreiptis į teismą 

dėl preliminaraus sprendimo, kad būtų 

apsaugoti kolektyviniai vartotojų interesai, 

ta direktyva turėtų būti taip pat iš dalies 

pakeista, kad į jos I priedą būtų įrašyta 

nuoroda į šį reglamentą; 

(31) siekiant suteikti galimybes dėl šiam 

reglamentui prieštaraujančių teisės aktų 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2009/22/EB31 kreiptis į teismą 

dėl preliminaraus sprendimo, kad būtų 

apsaugoti kolektyviniai vartotojų interesai, 

ta direktyva turėtų būti taip pat iš dalies 

pakeista, kad į jos I priedą būtų įrašyta 

nuoroda į šį reglamentą. Vartotojai taip pat 
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turėtų būti skatinami deramai naudotis 

neteisminio ginčų, susijusių su 

sutartiniais įsipareigojimais, įtvirtintais 

internetinės prekybos ar paslaugų 

sutartyse, sudarytose pagal Reglamentą 

(ES) Nr. 524/2013, sprendimo 

mechanizmais; 

__________________ __________________ 

31 2009 m. balandžio 23 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo 

ginant vartotojų interesus, OL L 110, 

2009 5 1, p. 30. 

31 2009 m. balandžio 23 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo 

ginant vartotojų interesus, OL L 110, 

2009 5 1, p. 30. 

Or. en 

Pagrindimas 

Išaiškinama, kad neteisminis ginčų sprendimas gali būti tinkama ginčų sprendimo priemonė 

šioje konkrečioje srityje. 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) komercinės veiklos subjektai, 

valdžios įstaigos ir kitos suinteresuotosios 

šalys turėtų turėti pakankamai laiko 

prisitaikyti prie šio reglamento nuostatų ir 

užtikrinti atitiktį joms; Atsižvelgiant į 

specifines elektroninėmis priemonėmis 

teikiamų paslaugų (išskyrus paslaugas, 

kurių pagrindinė charakteristika – 

prieigos prie autorių teisėmis saugomų 

kūrinių arba kitokio saugomo turinio 

teikimas ir tokių kūrinių arba turinio 

naudojimas) charakteristikas, 4 straipsnio 

1 dalies b punkte nustatytą draudimą, 

siejamą su tokių paslaugų teikimu, dera 

taikyti nuo vėlesnės datos; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) kad būtų pasiektas tikslas – 

veiksmingai spręsti tiesioginio ir 

netiesioginio diskriminavimo dėl klientų 

pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo 

vietos problemą, dera priimti tiesiogiai 

visose valstybėse narėse taikomą 

reglamentą. Tai yra būtina siekiant 

užtikrinti vienodą nediskriminavimo 

taisyklių taikymą visoje Sąjungoje ir jų 

įsigaliojimą tuo pačiu metu. Tik 

reglamentu galima užtikrinti tokį aiškumą, 

vienodumą ir teisinį tikrumą, kuris yra 

būtinas siekiant, kad klientai galėtų 

visapusiškai naudotis tomis taisyklėmis; 

(33) kad būtų pasiektas tikslas – 

veiksmingai spręsti tiesioginio ir 

netiesioginio diskriminavimo dėl vartotojų 

pilietybės, gyvenamosios vietos arba 

laikinos buvimo vietos problemą, dera 

priimti tiesiogiai visose valstybėse narėse 

taikomą reglamentą. Tai yra būtina siekiant 

užtikrinti vienodą nediskriminavimo 

taisyklių taikymą visoje Sąjungoje ir jų 

įsigaliojimą tuo pačiu metu. Tik 

reglamentu galima užtikrinti tokį aiškumą, 

vienodumą ir teisinį tikrumą, kuris yra 

būtinas siekiant, kad vartotojai galėtų 

visapusiškai naudotis tomis taisyklėmis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(34) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. 

neleisti, kad sudarydami komercinius 

sandorius su komercinės veiklos subjektais 

klientai būtų tiesiogiai ir netiesiogiai 

diskriminuojami dėl jų pilietybės, 

gyvenamosios arba įsisteigimo vietos, 

įskaitant geografinį blokavimą, valstybės 

narės negali deramai pasiekti, nes 

problema yra tarpvalstybinio pobūdžio, 

galiojantiems teisės aktams stinga aiškumo, 

o dėl masto ir galimo poveikio prekybai 

vidaus rinkoje tų tikslų geriau siekti 

Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos 

Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 

subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti 

priemones. Pagal tame straipsnyje 

(34) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. 

neleisti, kad sudarydami komercinius 

sandorius su komercinės veiklos subjektais 

vartotojai būtų tiesiogiai ir netiesiogiai 

diskriminuojami dėl jų pilietybės, 

gyvenamosios vietos arba laikinos 

gyvenimo vietos, įskaitant geografinį 

blokavimą, valstybės narės negali deramai 

pasiekti, nes problema yra tarpvalstybinio 

pobūdžio, galiojantiems teisės aktams 

stinga aiškumo, o dėl masto ir galimo 

poveikio prekybai vidaus rinkoje tų tikslų 

geriau siekti Sąjungos lygmeniu, 

laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 

straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo 

Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame 
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nustatytą proporcingumo principą šiuo 

reglamentu neviršijama to, kas būtina 

nurodytam tikslui pasiekti; 

straipsnyje nustatytą proporcingumo 

principą šiuo reglamentu neviršijama to, 

kas būtina nurodytam tikslui pasiekti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tikslas ir taikymo sritis Dalykas 

Or. en 

 

Pakeitimas 38 

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. 

Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie 

sklandaus vidaus rinkos veikimo 

draudžiant tiesioginį arba netiesioginį 

diskriminavimą dėl vartotojų pilietybės, 

gyvenamosios vietos arba laikinos buvimo 

vietos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 39 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Šis reglamentas taikomas šiose 

situacijose: 

Išbraukta. 

(a)  kai komercinės veiklos subjektas  
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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; 

(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; 

 

(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. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 40 

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. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Šis reglamentas neturi įtakos 

mokesčių srityje taikomoms taisyklėms. 

Išbraukta. 



 

PR\1113008LT.docx 37/58 PE595.745v01-00 

 LT 

Or. en 

 

Pakeitimas 42 

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. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 43 

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. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 a straipsnis (naujas) 
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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 neturi įtakos 

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. 

Or. en 

Pagrindimas 

1 straipsnio 3 dalis išbraukta / suderinama su Teisingumo Teismo praktika išimtinai vidaus 

atvejais. Formuluotė pagrįsta generalinio advokato N. Wahlo nuomone sujungtose Venturini 

bylose (C-159/12–C-161/12, EU:C:2013:529, 26 punktas). Perkelta iš 1 straipsnio 2, 3 , 4 ir 

6 dalių ir iš dalies pakeista. 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šiame reglamente vartojamų terminų 

apibrėžtys pateiktos Įgyvendinimo 

reglamento (ES) Nr. 282/2011 7 

straipsnyje, Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2015/751 2 straipsnio 10, 

20 ir 30 dalyse ir Direktyvos (ES) 

2015/2366 4 straipsnio 8, 9, 11, 12, 14, 23, 

24 ir 30 dalyse. 

Šiame reglamente: 

 a)  terminui „elektroniniu būdu 

teikiamos paslaugos“ reikšmė priskirta 
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pagal Tarybos įgyvendinimo reglamento 

(ES) Nr. 282/2011 7 straipsnį; 

 b)  terminams „tarpbankiniai 

mokesčiai“, „kortele grindžiamos 

mokėjimo priemonės“, „mokėjimo 

ženklas“ reikšmės priskirtos atitinkamai 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2015/751 2 straipsnio 10, 

20 ir 30 dalis32; 

 c)  terminams „mokėjimo operacija“, 

„mokėtojas“, „mokėjimo paslaugos 

teikėjas“, „mokėjimo sąskaita“, 

„mokėjimo priemonė“, „tiesioginis 

debetas“, „kredito pervedimo priemonė“ 

ir „griežtas kliento autentiškumo 

patvirtinimas“ reikšmės priskirtos pagal 
Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 5, 

8, 11, 12, 14, 23, 24 ir 30 dalis. 

__________________ __________________ 

322015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 2015/751 dėl tarpbankinių mokesčių už 

kortele grindžiamas mokėjimo operacijas 

(OL L 123, 2015 5 19, p. 1). 

322015 m. balandžio 29 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 2015/751 dėl tarpbankinių mokesčių už 

kortele grindžiamas mokėjimo operacijas 

(OL L 123, 2015 5 19, p. 1). 

Or. en 

 

Pakeitimas 46 

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 
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Pagrindimas 

Kad būtų užtikrinta laisvė sudaryti sutartį, į šį reglamentą nereikėtų įtraukti verslo tarpusavio 

sutarčių, dėl to reglamentas būtų taikomas tik verslo ir vartotojų sutartims. 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio antros 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 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) prekė – materialus kilnojamasis 

daiktas, išskyrus daiktus, parduodamus 

taikant priverstinio vykdymo priemones 

arba kitas teismines priemones; 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 i) punkte nurodytus 

daiktus, parduodamus taikant priverstinio 

vykdymo priemones arba kitas teismines 

priemones, ir ii) punkte nurodytą vandenį, 

dujas ir elektros energiją, jeigu 

neparuoštas parduoti jų ribotas tūris arba 

nustatytas kiekis 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinimas su internetiniu prekybos pasiūlymu. 
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Pakeitimas 49 

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 ar jos 

dalis ir mobiliąsias programėles, kuriomis 

vartotojams suteikiama prieiga prie 

komercinės veiklos subjekto prekių ir 

paslaugų, kad būtų sudaromi komerciniai 

tų prekių ir paslaugų sandoriai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 pastraipos f a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) „elektroninė prekyvietė“ – 

skaitmeninė paslauga, kuria vartotojams 

suteikiama galimybė sudaryti internetinės 

prekybos ar paslaugų sutartis su 

komercinės veiklos subjektais arba 

elektroninės prekyvietės svetainėje arba 

komercinės veiklos subjekto svetainėje, 

kurioje naudojamos elektroninėje 

prekyvietėje teikiamos kompiuterinės 

paslaugos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 
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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 vartotojų prieigos prie savo 

elektroninių sąsajų dėl priežasčių, susijusių 

su vartotojo pilietybe, gyvenamąja vieta ir 

laikina buvimo vieta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 52 

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 

vartotojų dėl priežasčių, susijusių su 

vartotojo pilietybe, gyvenamąja vieta arba 

laikina buvimo 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 vartotojams, 

turintiems tam tikrą pilietybę, gyvenamąją 

vietą arba laikiną buvimo vietą, nebent 

komercinės veiklos subjektas klientui 

pateikė aiškią ir išsamią informaciją apie 

tokį nukreipimą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Sutikimo procedūros būtų pernelyg sudėtingos tiek įmonėms, tiek vartotojams. Kad būtų 

paprasta valdyti sąsajas, turėtų pakakti turėti susijusią informaciją apie nukreipimą ir 

visapusišką prieigą prie pirminės sąsajos. Formuluotė dėl informacijos teikimo paimta iš 

Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 3 dalies. 
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Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei nukreipimas įvykdytas gavus aiškų 

kliento sutikimą, pirminis elektroninės 

sąsajos variantas lieka lengvai prieinamas 

tam klientui. 

Jei nukreipimas įvykdytas, elektroninės 

sąsajos, kurios prieigą vartotojas iš 

pradžių norėjo gauti, variantas lieka 

lengvai prieinamas tam vartotojui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 54 

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 prieigą būtina blokuoti arba 

riboti ar jei būtina nukreipti į kitus 

elektroninės sąsajos variantus tam, kad 

komercinės veiklos subjektas arba 

elektroninė prekyvietė laikytųsi Sąjungos 

teisės aktuose arba pagal Sąjungos teisės 

aktus valstybės narės priimtuose teisės 

aktuose nustatyto teisinio reikalavimo. 

Komercinės veiklos subjektas arba 

elektroninė prekyvietė pateisina atitikties 

priežastis internetinės sąsajos, kurią 

pasiekti vartotojas norėjo nuo pat 

pradžios, kalba. 

Or. en 

 

Pakeitimas 55 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 4 dalis 
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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 

Pagrindimas 

Sujungta su 3 straipsnio 3 dalimi. Supaprastinamas tekstas. 

 

Pakeitimas 56 

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 subjektas 

netaiko skirtingų prieigos prie savo prekių 

arba paslaugų bendrųjų sąlygų dėl 

priežasčių, susijusių su vartotojo pilietybe, 

gyvenamąja vieta ir laikina buvimo vieta, 

kai vartotojas siekia: 

Or. en 

 

Pakeitimas 57 

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 

a) pirkti prekes ir komercinės veiklos 

subjektas savo bendrosiose prieigos 

sąlygose numato tų prekių pristatymą į 

valstybę narę, kuri nėra vartotojo 

gyvenamosios vietos valstybė narė, 
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subjekto vardu; įskaitant galimybę atsiimti prekes 

vartotojo ir komercinės veiklos subjekto 

sutartoje vietoje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 58 

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) gauti elektroninėmis priemonėmis 

teikiamas paslaugas iš komercinės veiklos 

subjekto, kurių pagrindinė charakteristika 

nėra prieigos prie autorių teisėmis saugomų 

kūrinių arba kito saugomo turinio teikimas 

ir tokių kūrinių bei turinio naudojimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) gauti elektroniniu būdu teikiamas 

paslaugas, kurių pagrindinis ypatumas – 

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 
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Pakeitimas 60 

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 iš komercinės 

veiklos subjekto, išskyrus elektroniniu 

būdu teikiamas paslaugas, ir tos paslaugos 

yra teikiamos vartotojui fizinėje vietoje, 

kurioje subjektas vykdo veiklą, bet ne 

valstybėje narėje, kurioje yra vartotojo 

gyvenamoji vieta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pilietybė nėra svarbi, nes tai gali apimti išimtinai vidaus atvejus. Pvz., Lenkijoje gyvenantis 

vokietis, prašantis suteikti paslaugas Lenkijoje. 

 

Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. 1 dalyje išdėstytu draudimu 

neužkertamas kelias komercinės veiklos 

subjektui taikyti skirtingas bendrąsias 

prieigos sąlygas valstybėms narėms arba 

valstybės narės viduje, kurios teikiamos 

konkrečioje teritorijoje esantiems 

vartotojams arba konkrečiai vartotojų 

grupei, neatsižvelgiant į jų pilietybę, 

gyvenamąją vietą ar laikiną buvimo vietą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Išaiškinama, kad komercinės veiklos subjektas gali valdyti skirtingas pvz., svetaines, kuriose 

taikomos skirtingos prieigos taisyklės. 
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Pakeitimas 62 

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 valstybės 

narės priimtų teisės aktų nuostatą 

komercinės veiklos subjektas negali 

parduoti prekių arba teikti susijusių 

paslaugų tam tikriems vartotojams. 

Or. en 

 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies 2 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 

Pagrindimas 

Nebūtina aiškiai nurodyti knygų pardavimo, kuris įtrauktas į 4a straipsnio pirmą pastraipą. 

 

Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komercinės veiklos subjektai 1. Komercinės veiklos subjektas 
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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: 

netaiko skirtingų mokėjimo operacijų 

sąlygų dėl priežasčių, susijusių su vartotojo 

pilietybe, gyvenamąja vieta ir laikina 

buvimo vieta, mokėjimo sąskaitos buvimo 

vieta, mokėjimo paslaugų teikėjo 

įsisteigimo vieta arba mokėjimo priemonės 

išdavimo vieta Sąjungoje, jei: 

Or. en 

 

Pakeitimas 65 

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; 

a) ta mokėjimo operacija atliekama 

vykdant elektroninę operaciją kredito 

pervedimo priemone, tiesioginiu debetu 

arba pasinaudojus kortele grindžiama 

mokėjimo priemone, kurios mokėjimo 

ženklas tas pats; 

Or. en 

 

Pakeitimas 66 

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) 2015/2366 

taikomas griežtas kliento autentiškumo 

patvirtinimas ir 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinama su Direktyvos 2015/2366 97 straipsniu. 
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Pakeitimas 67 

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 

 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Dėl objektyviai pagrįstų priežasčių 

1 dalyje nustatytu draudimu neribojama 

komercinės veiklos subjekto teisė netiekti 

prekių ar neteikti atitinkamų paslaugų, 

kol komercinės veiklos subjektas gauna 

patvirtinimą, kad mokėjimo operacija 

buvo tinkamai inicijuota. 

Or. en 

 

Pakeitimas 69 

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 

2. 1 dalyje nustatytu draudimu 

neribojamos komercinės veiklos subjekto 

galimybės taikyti mokesčio už kortele 

grindžiamos mokėjimo priemonės 

naudojimą, jei tokios priemonės 

tarpbankiniai mokesčiai 

nereglamentuojami pagal Reglamento (ES) 

Nr. 2015/751 II skyrių, arba už tokias 

mokėjimo paslaugas, kokioms netaikomas 
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Reglamentas (ES) Nr. 260/2012. Tokie 

mokesčiai neviršija komercinės veiklos 

subjekto patiriamų sąnaudų, susijusių su 

mokėjimo priemonės naudojimu. 

Reglamentas (ES) Nr. 260/2012, jeigu 

valstybės narės, kurioje įsisteigęs 

komercinės veiklos subjektas, neuždraudė 

arba neapribojo tokių mokesčių pagal 

Direktyvos 2015/2366 62 straipsnio 5 dalį. 

Tokie mokesčiai neviršija komercinės 

veiklos subjekto patiriamų tiesioginių 

sąnaudų, susijusių su mokėjimo priemonės 

naudojimu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 70 

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 nuostatomis komercinės 

veiklos subjektams nustatyti įpareigojimai 

dėl pasyviojo pardavimo, kaip numatyta 

Reglamente (ES) Nr. 330/2010, juos 

verčia elgtis pažeidžiant šį reglamentą, 

tokie susitarimai savaime tampa niekiniais.  

Or. en 

Pagrindimas 

Išaiškinimas, pagrįstas Tarybos formuluote, kokie pasyviojo pardavimo susitarimai yra 

niekiniai. 

 

Pakeitimas 71 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybių narių įstaigų užtikrinamas 

reikalavimų vykdymas 

Vykdymo užtikrinimas 

Or. en 
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Pakeitimas 72 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalis 

 

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 tinkamą 

ir veiksmingą šio reglamento vykdymo 

užtikrinimą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 73 

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. 

2. Valstybės narės nustato priemonių 

už šio reglamento nuostatų pažeidimus 

taikymo taisykles ir užtikrina, kad jos būtų 

įgyvendintos. Numatytos priemonės turi 

būti veiksmingos, proporcingos ir 

atgrasomos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 74 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 pastraipa 

 

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 

Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą 

arba įstaigas, atsakingas už praktinės 

pagalbos teikimą vartotojams, jei taikant šį 

reglamentą tarp vartotojų ir komercinės 

veiklos subjektų kyla ginčų. 
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įstaigas, atsakingas už šią užduotį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinta su 7 straipsnio 1 dalies struktūra. 

 

Pakeitimas 75 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalyje nurodytos įstaigos siūlo 

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. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Nebūtinas reglamentavimas, nes į standartinę formą būtų įtrauktas kitas pažeidimas, kaip 

nurodyta šiame reglamente, ir galėtų būti įtrauktos dvi įstaigos. 

 

Pakeitimas 76 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8a straipsnis 

 Taikoma teisė ir jurisdikcija 

 1.  Kai komercinės veiklos subjektas 

aiškiai ir suprantamai savo internetinėje 

sąsajoje arba savo bendrosiose prieigos 

sąlygose nurodo, kad jis arba ji ketina 

parduoti vartotojams iš vienos ar daugiau 

valstybių narių, su vartotoju iš valstybės 

narės, kurios nenurodė komercinės 

veiklos subjektas ir kuri įtraukta į šio 

reglamento 4 straipsnį, sudarytai sutarčiai 
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taikomas teisės aktas nustatomas 

remiantis Reglamento (EB) Nr. 593/2008 

3 ir 4 straipsniais. Reglamento (EB) 

Nr. 593/2008 6 straipsnis netaikomas. 

 2.  Klausimais, susijusiais su į 1 dalį 

įtrauktomis sutartimis, tos valstybės narės, 

kurioje nuolat gyvena komercinės veiklos 

subjektas, teismuose šalys gali pradėti 

procedūras. 

Or. en 

 

Pakeitimas 77 

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., garso ir vaizdo, finansines, 

transporto, elektronines, ryšių ar 

sveikatos priežiūros paslaugas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 78 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Į Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 

priedą įrašomas [įrašyti eilės numerį] 

punktas: „[eilės numeris] [visas šio 

reglamento pavadinimas] (OL L XX, metai 

1. Į Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 

priedą įrašomas [įrašyti eilės numerį] 

punktas: „[eilės numeris] [visas šio 

reglamento pavadinimas] (OL L XX, 
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XX XX, p. X).“ metai XX XX, p. X).“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 79 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tačiau 4 straipsnio 1 dalies b punktas 

taikomas nuo 2018 m. liepos 1 d. 

Išbraukta. 

Or. en 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

I. Įžanga 

2016 m. gegužės 25 d. Komisija pristatė pasiūlymą dėl reglamento dėl geografinio blokavimo 

ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos 

problemos sprendimo būdų, kuris yra E. prekybos dokumentų rinkinio dalis. Šiuo reglamentu 

siekiama užtikrinti, kad klientai gautų tokią pat prieigą prie prekių ir paslaugų, kaip ir vietos 

gyventojai. Šis reglamentas pagrįstas Paslaugų direktyvos nuostatomis (20 straipsnis), kuriomis 

jau nustatytas nediskriminavimo principas, kurį sudėtinga praktiškai įgyvendinti, nes tvyro 

teisinis netikrumas dėl to, kokia praktika būtų ar nebūtų laikoma pagrįsta.  

Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti didesnį teisinį tikrumą ir įgyvendinamumą apibrėžiant 

konkrečias situacijas, kai negali būti pagrįstos diskriminavimo dėl pilietybės ar gyvenamosios 

vietos priežasties. Be to, siūlomu reglamentu draudžiama blokuoti prieigą prie interneto 

svetainių ir naudoti automatinį nukreipimą, negavus išankstinio kliento suteikimo. Į siūlomą 

reglamentą taip pat įtrauktos nuostatos dėl nediskriminavimo priimtinų mokėjimo priemonių 

atžvilgiu.  

Šis reglamentas yra bendros strategijos, kuria skatinama tarpvalstybinė elektroninė prekyba, 

dalis. Tokia prekyba yra svarbi augimo paskata, kuria užtikrinama geresnė prieiga prie prekių 

ir paslaugų, kuriamas pasitikėjimas ir užtikrinamas didesnis tikrumas bei mažinama 

administracinė našta.  

 

II. Pranešėjos pozicija 

Pranešėja pritaria bendram Komisijos pasiūlymo tikslui, būtent išnaudoti visą vidaus rinkos 

kaip erdvės be vidinių sienų, kurioje garantuojamas laisvas prekių ir paslaugų judėjimas, 

potencialą. Vidaus rinkos dar toli gražu nėra. Elektroninė prekyba – svarbi augimo skatinimo 

priemonė; ES metinio augimo vidurkis didesnis kaip 13 proc. Vis dėlto tik 15 proc. vartotojų 

pirko internetu iš kitos ES šalies ir 8 proc. komercinės veiklos subjektų pardavė į kitą šalį 

(palyginti su 24 proc. vidaus mastu). Komercinės veiklos subjektams ir vartotojams vis dar kyla 

kliūčių. Internetinėje aplinkoje tokios kliūtys tampa iš karto akivaizdžios, pvz., vartotojai 

nesupranta, kodėl jiems turėtų būti neleidžiama lankytis tam tikrose interneto svetainėse, kodėl 

jie neturėtų turėti galimybės įsigyti tam tikrų prekių kitose valstybėse narėse arba kodėl jie 

turėtų mokėti kitokią kainą vien dėl savo pilietybės ar gyvenamosios vietos. 

Tuo pačiu metu esama aiškiai pagrįstų priežasčių tokiam skirtingam komercinės veiklos 

subjektų elgesiui. Viena iš tokių priežasčių, pvz., galėtų būti ta, kad komercinės veiklos 

subjektas tam tikroje teritorijoje neturi reikiamų intelektinės nuosavybės teisių. Arba 

komercinės veiklos subjektai gali svarstyti galimybę taikyti skirtingas prieigos taisykles dėl, 

pvz., su atstumu, techniniais paslaugos teikimo ypatumais arba skirtingomis rinkos sąlygomis 

susijusiomis papildomomis išlaidomis. 

Komisijos pasiūlymas – sveikintinas žingsnis teisinga kryptimi. Juo suteikiama daugiau 

aiškumo apibrėžiant konkrečias situacijas, kai niekada negali būti pagrįstos diskriminavimo dėl 

pilietybės ar gyvenamosios vietos priežasties. Juo taip pat suteikiamas pageidaujamas aiškumas 

dėl veiksmų, kurie būtų laikomi nepriimtinais, pvz., prieigos blokavimo draudimas ir nuostatos 

dėl nediskriminavimo priimtinų mokėjimo priemonių atžvilgiu. Vis dėlto Komisijos pasiūlyme 

yra svarbių neatsakytų klausimų. 

 

1. Teisinis tikrumas vartotojams ir komercinės veiklos subjektams 

 

Pranešėja mano, kad viena iš priežasčių, dėl kurių komercinės veiklos subjektai galėtų dvejoti 
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dėl komercinių ryšių su vartotojais iš kitos valstybės narės, yra teisinis netikrumas ir susiję 

pavojai taikomos vartotojų apsaugos, aplinkos apsaugos ar ženklinimo teisės aktų srityse. Šie 

klausimai nesprendžiami Komisijos pasiūlyme, todėl komercinės veiklos subjektams ir 

vartotojams kyla didelis netikrumas. 

Kad šis klausimas būtų išspręstas, pranešėja siūlo naują 8a straipsnį dėl taikomos teisės ir 

jurisdikcijos. Šiuo straipsniu siekiama išaiškinti, kad kai komercinės veiklos subjektas aiškiai 

išdėsto ketinimą parduoti vartotojams iš vienos ar daugiau valstybių narių ir vartotojas iš kitos 

valstybės narės nori su šiuo komercinės veiklos subjektu sudaryti sutartį, atsižvelgiant į šio 

reglamento 4 straipsniu suteikiamas teises, komercinės veiklos subjektas su tuo vartotoju elgsis 

taip pat, kaip elgiasi su vietos vartotojais. Kitaip tariant, komercinės veiklos subjektas galėtų 

taikyti savo valstybės narės vartotojų apsaugos, aplinkos apsaugos, ženklinimo ar produktų 

saugos reikalavimų. Taip pat komercinės veiklos subjekto valstybės narės teismas turėtų būti 

atsakingas.  

 

2. Taikymo sritis 

 

Kad būtų pasiektas proporcingumas, pranešėja siūlo apriboti reglamento taikymo sritį ir jį 

taikyti tik vartotojams, numatant vieną svarbią išimtį, kad dvigubos paskirties sutarčių, kurių 

verslo tikslai yra riboti, atveju tas asmuo turėtų būti laikomas vartotoju. 

Pranešėja šiame etape gali pritarti tam, kad reglamento taikymo sritis kiek tik įmanoma 

suderinta su Paslaugų direktyvos taikymo sritimi, kad būtų užtikrintas nuoseklumas. Kitaip 

tariant, neekonominės bendrojo intereso paslaugos, transporto paslaugos, garso ir vaizdo 

paslaugos, lošimo, sveikatos priežiūros ir tam tikros kitos paslaugos neįtrauktos į šio 

reglamento taikymo sritį. Vis dėlto pranešėja mano, kad tai reikia įvertinti atsižvelgiant į pirmą 

reglamento peržiūrą. 

Vis dėlto pranešėja nesutinka su Komisija dėl to, kaip elgtis su elektroniniu būdu teikiamomis 

paslaugomis, kuriomis suteikiama prieiga prie autorių teisėmis saugomų kūrinių ar kito 

saugomo turinio ir leidžiama jais naudotis. Pranešėja mano, kad elektroniniu būdu teikiamų 

paslaugų, pvz., elektroninių knygų, elektroninės muzikos, žaidimų ar programinės 

įrangos, srityje esama ne vieno diskriminavimo atvejo. Todėl ji siūlo jas įtraukti į 4 straipsnio 

taikymo sritį, jeigu komercinės veiklos subjektas turi atitinkamoms teritorijoms reikalingas 

teises. 

 

3. Papildomi išaiškinimai  

 

Be to, pranešėja siūlo keletą Komisijos projekto teksto išaiškinimų. Tai visų pirma apima: 

 išaiškinimą, kad nediskriminavimo draudimas apima ne tik pilietybę ir gyvenamąją 

vietą, bet ir laikiną buvimo vietą.

 Išaiškinimą, kad neįtraukiami išimtinai vidaus atvejai, kuriuose nėra tarpvalstybinio 

aspekto (1a straipsnis).

 3 straipsnyje numatytos prieigos prie internetinių sąsajų supaprastinimą: pranešėja 

mano, kad Komisijos siūloma aiškaus sutikimo nuostata užkraunama pernelyg didelė 

našta tiek verslui, tiek vartotojams, ir mano, kad pakanka taikyti pareigą teikti 

informaciją dėl nukreipimo ir visapusišką prieigą prie pirminės sąsajos. Pranešėja 

išaiškina, kad paaiškinimai turi būti teikiami internetinės sąsajos kalba. Pranešėja taip 

pat mano, kad prieigos prie internetinių sąsajų neturėtų riboti ne tik komercinės veiklos 

subjektai, bet ir elektroninės prekyvietės.
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 4 straipsnyje pateiktas išaiškinimą, kad komercinės veiklos subjektai vis dar gali 

taikyti skirtingas bendrąsias prieigos sąlygas valstybėms narėms arba valstybės 

narės viduje, kurios teikiamos konkrečioje teritorijoje esantiems vartotojams arba 

konkrečiai vartotojų grupei, neatsižvelgiant į jų pilietybę, gyvenamąją vietą ar laikiną 

buvimo vietą. Kitaip tariant, komercinės veiklos subjektai vis dar galėtų skirtingose 

svetainėse teikti skirtingas kainas, jeigu vartotojas iš kitos valstybės narės, kuris lankosi 

toje internetinėje parduotuvėje, galėtų įsigyti produktą tomis pačiomis sąlygomis, kaip 

ir vietos vartotojas.

 5 straipsnio dėl mokėjimo būdų išaiškinimą vengti didesnio sukčiavimo pavojaus, 

susijusio su tam tikrais mokėjimo būdais, išaiškinant, kad komercinės veiklos 

subjektas turi teisę netiekti prekių ar neteikti paslaugų, kol jis gauna patvirtinimą, kad 

mokėjimo operacija buvo tinkamai inicijuota.

 

 


