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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės
Komisija, 2007 m. vasario 8 d. priėmusi žaliąją knygą1, pradėjo išsamiai persvarstyti su 
vartotojais susijusius Bendrijos teisės aktus. Knygoje pateikiamos įvairios su vartotojais 
susijusių teisės aktų reformos galimybės. Tarp šių galimybių yra mišrusis metodas, 
grindžiamas, viena vertus, horizontaliąja priemone, pagal kurią būtų sistemingai atnaujinami 
teisės aktų bendrieji aspektai, ir, kita vertus, vertikaliuoju direktyvose nustatytų aspektų, 
būdingų tam tikriems sektoriams, persvarstymu, į kurį įeina persvarstymas Direktyvos 
94/47/EB dėl pirkėjų apsaugos, susijusios su teisės tam tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais 
daiktais pirkimo sutarčių tam tikrais aspektais. Europos Parlamentas, vadovaudamasis 
Sutarties 153 straipsnyje numatytomis vartotojų apsaugos nuostatomis, 2002 m. liepos 4 d. 
rezoliucijoje2 Komisijai rekomendavo imtis veiksmų siekiant spręsti vartotojų problemas, 
susijusias su pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe produktais.

Komisijos pasiūlymas.

Konsultavimasis su suinteresuotosiomis šalimis
Per Komisijos vykdomas konsultacijas paaiškėjo, kad vartotojai patiria rimtų problemų, 
susijusių su ilgalaikiais atostogų produktais bei tarpininkavimu perparduodant, o mažesniu 
mastu – dėl pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ir keitimosi.3 Per mažesnio masto 
konsultaciją, kurią surengė pranešėjas, taip pat paaiškėjo, kad yra rinkos netolygumų, tačiau, 
nors įvairios suinteresuotosios šalys reiškia skirtingas nuomones (kaip ir per Komisijos 
konsultacijas), dauguma sutaria, kad reikia persvarstyti dabar galiojančią direktyvą ir 
nemano, kad esamas problemas būtų galima išspręsti tik geriau įgyvendinant šią direktyvą 
arba veikiant pramonės savireguliavimo priemonėms.

Pasiūlymo pagrindas ir tikslai

Nuo Direktyvos 94/47/EB priėmimo rinka labai pasikeitė – siūlomi nauji produktai, kurie 
panašiai parduodami ir ekonominiu požiūriu panašūs į pakaitinį naudojimąsi bendra 
nuosavybe. Paprastai taikomas išankstinis mokėjimas, o kiti mokėjimai susiję su vėlesniu 
naudojimusi atostogoms skirtu būstu (atskirai arba kartu su kitais produktais). Paprastai 
šiems produktams Direktyva 94/47/EB netaikoma, todėl iškilo didelių problemų vartotojams 
ir įmonėms.
Komisijos pasiūlymu iš esmės siekiama iš dalies pakeisti Direktyvos 94/47/EB sąvokas ir 
taikymo sritį, kad į ją būtų įtraukti nauji atostogų produktai ir būtų išaiškintos bei atnaujintos 
nuostatos, susijusios su reikalavimais dėl vartotojui pateikiamos informacijos ir sutarties 
turinio bei kalbos.

                                               
1 Žalioji knyga dėl Vartotojų acquis persvarstymo
2 Europos Parlamento rezoliucija (Pranešėjas: Manuel Medina Ortega) dėl papildomųjų Bendrijos politikos, 
susijusios su pirkėjų apsauga, susijusia su teisės tam tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais daiktais pirkimo 
sutarčių tam tikrais aspektais (Direktyva 94/47/EB) (2000/2208(INI)), priemonių.
3 Žr. COM(2007)303, p. 6.
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Pranešėjo pozicija
Pranešėjas mano, kad komercinė veikla, kurią paveiks direktyva, yra labai svarbi Europos 
turizmo sektoriui, ypač Europos operatoriams ir vartotojams, taigi šio pranešimo pagrindas –
būtinybė stiprinti vartotojų pozicijas vykstant galimam naudojimosi teisių pirkimui. Taigi 
pranešėjas laikosi 2004 m. Parlamento pozicijos ir mano, kad 153 straipsnis turės bus 
taikomas drauge su Europos Komisijos pasiūlytu teisiniu pagrindu siekiant užtikrinti aukštą 
vartotojų apsaugos lygį.

Pranešėjas taip pat mano, kad reikia išplėsti ir atnaujinti pagrindines direktyvos sąvokas 
siekiant, jog ji galiotų ilgesnį laiką, ir sugriežtinti su kalba ir informacija susijusius 
reikalavimus, taikomus valstybėms narėms ir prekiautojams, kad vartotojai galėtų gauti 
daugiau ir kokybiškesnės informacijos ir kad būtų išvengta galimo sutarties atsisakymo, pvz., 
dėl to, jog pasikeitė aplinkybės arba netgi dėl nepakankamos abiejų šalių turimos 
informacijos; teise atsisakyti turėtų būti naudojamasi pagal aiškias sąlygas ir nepatiriant 
išlaidų.

Pranešėjas mano, kad, nors ir būtų geriau palaukti horizontaliojo vartotojų acquis 
persvarstymo, siekiant aiškiau apibrėžti pagrindines sąvokas, kurios būtinos, kad veiktų 
bendroji rinka ir būtų užtikrintas su vartotojų apsauga susijęs teisinis tikrumus, tai 
neįmanoma, nes naudodamiesi savo teisėmis vartotojai susiduria su rimtomis problemomis, 
ypač tarpvalstybiniu lygmeniu, kurias lemia suderintų šios srities Bendrijos teisės aktų 
trūkumas, taip pat tai, kad nėra aiškios Bendrijos teisinės sistemos, kurią galbūt galėtų 
papildyti griežtesnės nacionalinės teisinės sistemos, pagal kurią būtų skatinamos teisėtai 
veikiančios įmonės ir vartotojai.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Preambulės 1 nurodomoji dalis

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 ir 153 straipsnius,
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Pagrindimas

Iš teisėkūros pasiūlymo 1 straipsnio ir teisinių šio pasiūlymo aplinkybių, t. y. Bendrijos 
vartotojų apsaugos acquis persvarstymo, matyti, kad siekiama sustiprinti vartotojų apsaugą ir 
suderinti teisės aktus, taigi Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą reikia papildyti Sutarties 153 
straipsniu, kaip pasiūlyta ir 2004 m. Parlamento pranešime (2000/2208 (INI)).

Pakeitimas 2
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Europos Parlamentas pabrėžia šio 
sektoriaus svarbą Europos turizmui ir 
primena, kad savo 2005 m. rugsėjo 8 d.
Rezoliucijoje dėl Europos darnaus turizmo 
naujų perspektyvų ir naujų iššūkių1 ir 
2007 m. lapkričio 29 d. rezoliucijoje dėl 
atnaujintos Europos turizmo politikos2 jis 
jau aptarė būtinybę persvarstyti Direktyvą 
94/47/EB.
___________________
1 OL C 193 E, 2006 8 17, p. 325.
2 Priimti tekstai. P6_TA(2007)0575.

Pagrindimas

Europos Parlamentas visada siekė ginti su turizmu susijusias vartotojų teises. Taigi jis mano 
esant tinkama paminėti šias dvi per dabartinį legislatūros laikotarpį priimtas rezoliucijas 
turizmo tema.

Pakeitimas 3
4 konstatuojamoji dalis

(4) Ši direktyva turi būti taikoma 
nepažeidžiant nacionalinių reikalavimų dėl 
nekilnojamojo ar kilnojamojo turto 
registracijos, steigimosi sąlygų, leidimų 
suteikimo sistemų ar reikalavimų dėl 
licencijų, dėl teisių, kurios yra sutarčių, 
kurioms taikoma ši direktyva, objektas, 
teisinio pobūdžio nustatymo.

(4) Ši direktyva turi būti taikoma 
nepažeidžiant nacionalinių reikalavimų dėl 
nekilnojamojo ar kilnojamojo turto 
registracijos, steigimosi sąlygų, leidimų 
suteikimo sistemų ar reikalavimų dėl 
licencijų, dėl teisių, kurios yra sutarčių, 
kurioms taikoma ši direktyva, objektas, 
teisinio pobūdžio nustatymo, nebent 
minėtieji nacionaliniai reikalavimai būtų 
ne tokie griežti, kaip šioje direktyvoje 
nustatyti vartotojų apsaugos reikalavimai; 
ji taip pat turi būti taikoma nepažeidžiant 
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įsipareigojimų, kurių randasi pagal Sutartį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama papildyti vieną iš dviejų šios direktyvos tikslų, t. y. stiprinti vartotojų 
apsaugą nustatant būtiniausią apsaugos lygį.

Pakeitimas 4
16a konstatuojamoji dalis (nauja)

(16a) Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl 
geresnės teisėkūros1 34 dalį valstybės narės 
raginamos paisant Bendrijos ir savo 
interesų parengti lenteles, iš kurių būtų 
matyti, kaip ši direktyva dera su perkėlimo į 
nacionalinę teisę priemonėmis, ir jas 
paskelbti. 
_________
1 OL C 321, 2003 12 31, p.1

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą siekiama, kad būtų vykdomas Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės 
teisėkūros (OL C 321, 2003 12 31, p. 1).

Pakeitimas 5
1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Siekdamos užtikrinti aukštesnį vartotojų 
apsaugos lygį, valstybės narės gali šia 
direktyva derinamų nuostatų srityje toliau 
taikyti griežtesnes nacionalines nuostatas, 
kurios susijusios su:

Siekdamos užtikrinti aukštesnį vartotojų 
apsaugos lygį, valstybės narės gali šia 
direktyva derinamų nuostatų srityje toliau 
taikyti griežtesnes nacionalines nuostatas, 
įskaitant ir tas, kurios susijusios su:

Pagrindimas

Siekiant sustiprinti vartotojų apsaugą, šiuo pakeitimu norima užtikrinti, kad valstybės narės 
galėtų ir toliau taikyti griežtesnius reikalavimus, įskaitant ir direktyvoje minimas sritis, bet ne 
vien tik jas.

Pakeitimas 6
2 straipsnio 1 dalies a punktas

a) „pakaitinis naudojimasis bendra „pakaitinis naudojimasis bendra nuosavybe“ 
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nuosavybe“ – tai sutartis, galiojanti ilgiau 
nei vienerius metus, pagal kurią vartotojas 
už atlygį įgyja teisę naudotis vienu ar keliais 
būstais daugiau nei vienam vizitui.

– tai sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius 
metus, pagal kurią vartotojas už atlygį įgyja 
teisę naudotis vienu ar keliais būstais 
daugiau nei vienam vizitui. Minėtosios
naudojimosi teisės visų pirma apima 
numanomas sutartines teises, susijusias su 
atostogų kortelėmis ir klubais, turistinėmis 
kortelėmis ir panašiais susitarimais.

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas, kuriuo siekiama plačiau apibrėžti pakaitinio naudojimosi sąvoką, kad 
teisėkūros pasiūlymas galiotų ilgesnį laiką.

Pakeitimas 7
2 straipsnio 1 dalies c punktas

c) „perpardavimas“ – tai sutartis, pagal kurią 
prekiautojas už atlygį padeda vartotojui 
parduoti arba nusipirkti teisę pakaitomis 
naudotis bendra nuosavybe arba ilgalaikį 
atostogų produktą;

Šis pakeitimas variantui lietuvių k. įtakos 
neturi.

Pagrindimas

Šis pakeitimas variantui lietuvių k. įtakos neturi.

Pakeitimas 8
2 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

(fa) „patvarioji laikmena“ –  tai priemonė, 
kuri įgalina vartotojus saugoti jiems
asmeniškai skirtą informaciją taip, kad 
informacija tam tikrą laiką būtų lengvai 
prieinama ateityje ir kad nepakitusią 
saugomą informaciją būtų galima 
atgaminti;;

Pagrindimas

Ši apibrėžtis tapati 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 90/619/EEB ir Direktyvas 97/7/EB ir 98/27/EB, pagal 
kurią numatomos modernesnės informavimo galimybės, 2 straipsnio f dalies apibrėžčiai.
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Pakeitimas 9
 2 straipsnio 1 dalies g punktas

(g) „papildoma sutartis“ reiškia bet kokią 
sutartį, kuri priklauso nuo kitos sutarties.

(g) „papildoma sutartis“ reiškia bet kokią 
sutartį, kuri papildo kitą sutartį.

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas. Sąvoka „papildo“ tiksliau apibūdina teisinį sutarčių santykį, nes 
„papildoma sutartis“ nevisada būtinai priklauso nuo pagrindinės sutarties.

Pakeitimas 10
3 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kokioje 
reklamoje turi būti nurodyta galimybė gauti 
2 dalyje nurodytą informaciją raštu ir kur ją 
galima gauti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kokioje 
reklamoje turi būti nurodyta galimybė gauti 
2 dalyje nurodytą informaciją raštu 
popierine forma arba tam tikroje 
patvariojoje laikmenoje ir kur ją galima 
gauti.

Pagrindimas

Apibrėžtis tapati Direktyvos 2002/65/EB 2 straipsnio f dalies apibrėžčiai ir siūloma įtraukti į 
šį pasiūlymą kaip 2 straipsnio 1 dalies naujas fa punktas.

Pakeitimas 11
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Kiekvienam informacijos prašančiam 
vartotojui prekiautojas pateikia informaciją 
raštu, kurioje be bendro produkto aprašymo, 
pateikiama bent trumpa ir tiksli informacija 
šiais klausimais, jei reikalinga:

Kiekvienam informacijos prašančiam 
vartotojui prekiautojas pateikia informaciją 
raštu popierine forma arba tam tikroje 
patvariojoje laikmenoje , kurioje be bendro 
produkto aprašymo, pateikiama bent trumpa 
ir tiksli informacija šiais klausimais:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama:

1) atsižvelgti į tokią pačią Direktyvos 2002/65/EB 2 straipsnio f punkte pateiktą apibrėžtį ir

2) užtikrinti aukštą vartotojų informavimo lygį bei taip atsižvelgti į  įvairius vartotojų skundus 
dažniausiai dėl nepakankamos pateikiamos informacijos, ypač dėl jos kokybės ir kiekybės.
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Pakeitimas 12
4 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad sutartis 
būtų sudaroma raštu ir rengiama viena 
oficialiųjų Bendrijos kalbų, kurią 
pasirenka vartotojas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad sutartis 
būtų sudaroma raštu ant popieriaus arba 
tam tikroje patvariojoje laikmenoje ir 
rengiama valstybės narės, kurioje vartotojas 
gyvena arba kurios pilietis jis yra, kalba (-
omis), kuri (-ios) visada privalo būti 
oficialioji (-sios) Bendrijos kalba (-os), 
atsižvelgiant į vartotojo pasirinkimą. Vis 
dėlto valstybė narė, kurioje gyvena 
vartotojas, gali reikalauti, kad sutartis būtų 
parengta bent jau vartotojo kalba arba 
viena iš vartotojo kalbų, kuri (-ios) turi būti 
oficialioji (-osios) Bendrijos kalbos, o 
prekiautojas pateikia vartotojui oficialų 
šios sutarties vertimą valstybės narės, 
kurioje yra kilnojamasis arba 
nekilnojamasis turtas, kalba arba viena iš 
kalbų, kuri (-ios) turi būti oficiali (-ios) 
Bendrijos kalbos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama:

1) atsižvelgti į tokią pačią Direktyvos 2002/65/EB 2 straipsnio f punkte pateiktą apibrėžtį ir

2) atsižvelgti į dabartinę neoficialią Tarybos poziciją šiuo klausimu ir užtikrinti, kad pagal 
lingvistinį režimą būtų užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis ir kartu nesusidarytų 
didelių išlaidų sektoriui.

Pakeitimas 13
4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 pastraipos

2. 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta rašytinė 
informacija yra sutarties sudedamoji dalis ir 
yra nekeičiama, jei šalys aiškiai nesusitaria 
kitaip arba pakeitimai daromi dėl nuo 
prekiautojo valios nepriklausančių 
aplinkybių.  

2. 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta rašytinė 
informacija, pateikiama popieriuje arba tam 
tikroje patvariojoje laikmenoje , yra 
sutarties sudedamoji dalis, todėl turi būti 
pateikiama tinkamai, objektyviai ir aiškiai, 
naudojant tokio dydžio raides, kad ją būtų 
lengva skaityti, ir yra nekeičiama, išskyrus 
tuos atvejus, kai pakeitimai daromi dėl 
nenumatytų, netikėtų ir nuo prekiautojo 
kontrolės nepriklausančių aplinkybių, 
kurių pasekmių nebūtų buvę galima 
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išvengti net jeigu prekiautojas būtų dėjęs 
visas įmanomas pastangas.

Apie pakeitimus dėl nuo prekiautojo valios 
nepriklausančių aplinkybių pranešama
vartotojui iki sutarties sudarymo.

Apie šiuos pakeitimus vartotojui pranešama 
raštu, popierine forma arba tam tikroje 
patvariojoje laikmenoje  iki sutarties 
sudarymo.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama:

1) atsižvelgti į 7 pakeitimą;

2) užtikrinti, kad svarbiausios informacijos pateikimas nepriklausytų tik nuo susitariančių 
šalių valios; Patirtis rodo, kad formuluotė „jei šalys aiškiai nesusitaria kitaip“ kai kuriems 
prekiautojams leidžia vienašališkai siūlyti sutartis, pagal kurias vartotojas, pats to 
nežinodamas, savo nenaudai sutinka negauti informacijos.

Pakeitimas 14
4 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Vartotojas visada gauna popierinę arba 
tam tikroje patvariojoje laikmenoje pateiktą 
sutarties kopiją.

Pagrindimas

Pasiūlymu siekiama, kad vartotojas gautų kuo daugiau informacijos ir taip būtų užtikrintas 
aukštas apsaugos lygis bei stabili ir skaidri rinka.

Pakeitimas 15
5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad po sutarties 
pasirašymo per keturiolika dienų nuo to 
momento, kai abi šalys pasirašo sutartį arba 
kai abi šalys pasirašo įpareigojančią 
preliminarią sutartį, vartotojas turėtų teisę 
atsisakyti sutarties, nepateikdamas jokių 
atsisakymo priežasčių. Jeigu keturioliktoji
šio laikotarpio diena yra nedarbo diena, 
laikotarpis pratęsiamas iki pirmos po jos 
einančios darbo dienos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad po sutarties 
pasirašymo per nenutrūkstamą dvidešimt 
vienos dienos laikotarpį nuo to momento, 
kai abi šalys pasirašo galutinę sutartį, 
vartotojas turėtų teisę atsisakyti sutarties, 
nepateikdamas jokių atsisakymo priežasčių. 
Jeigu dvidešimt pirmoji šio laikotarpio diena 
yra nedarbo diena, laikotarpis pratęsiamas 
iki pirmos po jos einančios darbo dienos.



AD\706416LT.doc 11/25 PE396.763v03-00

LT

Pagrindimas

Atitinkama nuosavybė dažnai parduodama, kai būsimasis pirkėjas yra atostogose, taigi 
keturiolika dienų – per trumpas laikotarpis norint objektyviai įvertinti, ar pirkėjas iš tikrųjų 
nori pirkti.

Pakeitimas 16
5 straipsnio 2 dalis

2. Jei prie sutarties nepridėta visa 
informacija, nurodyta I priedo a–p 
punktuose ir II priedo a ir b punktuose, bet 
informacija pateikiama raštu per tris 
mėnesius nuo sutarties pasirašymo, 
atsisakymo laikotarpis prasideda nuo to 
dienos, kaivartotojas gauna tą informaciją.

2. Jei prie sutarties nepridėta visa 
informacija, nurodyta I priedo a–p 
punktuose ir II priedo a ir b punktuose, bet 
informacija pateikiama raštu popieriuje arba 
tam tikroje patvariojoje laikmenoje per tris 
mėnesius nuo sutarties pasirašymo, 
atsisakymo laikotarpis prasideda nuo to 
dienos, kaivartotojas gauna tą informaciją. 
Jeigu ši informacija nepateikiama per šioje 
dalyje nurodytą laiką, sutartis negalioja.

Pagrindimas

Paaiškinimas siekiant padidinti teisinį formuluotės tikrumą.

Pakeitimas 17
5 straipsnio 3 dalis

3. Jei I priedo a–p punktuose ir II priedo a 
ir b punktuose nurodyta informacija 
nebuvo raštu pateikta per tris mėnesius nuo 
sutarties pasirašymo, teisė atsisakyti 
baigiasi po trijų mėnesių ir keturiolikos 
dienų nuo sutarties pasirašymo.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kaip aprašyta 16 pakeitime, sutartis negalioja, jeigu informacija nepateikiama per pirmiau 
nurodytą laikotarpį, taigi laikotarpis, per kurį galima atsisakyti sutarties, netenka prasmės.

Pakeitimas 18
5 straipsnio 5 dalis

5. Jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti
sutarties, jis turi atlyginti tik tas išlaidas, 

Išbraukta.
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kurios pagal nacionalinę teisę buvo patirtos 
dėl pasirašant ir atsisakant sutarties atliktų 
teisinių formalumų, kurie turėjo būti atlikti 
iki 1 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos. 
Tokios išlaidos aiškiai nurodomos 
sutartyje.

Pagrindimas

Teisė savo noru atsisakyti sutarties yra ex-tunc teisė, t. y. ji taikoma sutarties sudarymo datai, 
taigi prekiautojas negali reikalauti iš vartotojo atlyginti išlaidų, patirtų dėl sutarties, kuri 
nebuvo vykdoma. Patirtis rodo, kad dažnai pažeidžiant teisines nuostatas iš vartotojo 
reikalaujama atlyginti administracines išlaidas, nors jis laiku pasinaudoja savo teise 
atsisakyti sutarties; ši praktika yra veiksnys, trukdantis pasinaudoti teise savanoriškai 
atsisakyti sutarties.

Pakeitimas 19
5 straipsnio 6 dalis

6. Jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti 
sutarties pagal 3 dalį, jis neturi atlyginti 
jokių išlaidų.

6. Jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti 
sutarties, jis neturi atlyginti jokių išlaidų.

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas atsižvelgiant į 18 pakeitimą.

Pakeitimas 20
6 straipsnio, 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad draudžiami 
bet kokie vartotojo atliekami išankstiniai 
mokėjimai, garantijos davimas, pinigų 
rezervavimas kredito kortelėje, aiškus 
skolos patvirtinimas ar bet koks kitas 
atlyginimas prekiautojui ar kitai trečiajai 
šaliai iki laikotarpio, per kurį vartotojas gali 
pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pagal 5 
straipsnio 1–3 dalis, pabaigos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad draudžiami 
bet kokie vartotojo atliekami išankstiniai 
mokėjimai, garantijos davimas, pinigų 
rezervavimas kredito arba debito kortelėje 
arba banko sąskaitoje, aiškus skolos 
patvirtinimas ar bet koks kitas atlyginimas 
prekiautojui ar kitai trečiajai šaliai iki 
laikotarpio, per kurį vartotojas gali 
pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pagal 5 
straipsnio 1–3 dalis, pabaigos.

Pagrindimas

Siekiama apimti įvairius užstato įmokėjimo ir mokėjimo būdus.
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Pakeitimas 21
6 straipsnio, 2 dalis

2. Draudžiami bet kokie vartotojo atliekami 
mokėjimai, garantijos davimas, pinigų 
rezervavimas kredito kortelėje, skolos 
pripažinimas ar bet koks kitas atlyginimas 
prekiautojui ar trečiajai šaliai už 
perpardavimą iki faktiškai įvyksta 
pardavimas arba jei perpardavimo sutartis 
pasibaigia kitais būdais.

2. Draudžiami bet kokie vartotojo atliekami 
mokėjimai, garantijos davimas, pinigų 
rezervavimas kredito ar debito kortelėje 
arba banko sąskaitoje, skolos pripažinimas 
ar bet koks kitas atlyginimas prekiautojui ar 
trečiajai šaliai už perpardavimą iki faktiškai 
įvyksta pardavimas arba jei perpardavimo 
sutartis pasibaigia kitais būdais.

Pagrindimas

Siekiama apimti įvairius užstato įmokėjimo ir mokėjimo būdus.

Pakeitimas 22
7 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad jei 
vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti 
sutarties dėl pakaitinio naudojimosi bendra 
nuosavybe arba dėl ilgalaikio atostogų 
produkto, visos papildomos sutartys, 
įskaitant keitimosi, baigiasi automatiškai 
netaikant jokių baudų.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jei 
vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti 
sutarties dėl pakaitinio naudojimosi bendra 
nuosavybe arba dėl ilgalaikio atostogų 
produkto, visos papildomos sutartys, 
įskaitant keitimosi, nutraukiamos savaime 
ir vartotojas nepatiria jokių išlaidų.

Pagrindimas

Teisinis ir kalbinis paaiškinimas.

Pakeitimas 23
7 straipsnio 2 dalis

2. Jei visa kaina arba jos dalis mokama 
kreditu, kurį vartotojui suteikia prekiautojas 
arba trečioji šalis pagal trečiosios šalies ir 
prekiautojo susitarimą, susitarimas dėl 
kredito pasibaigia netaikant jokios baudos, 
jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti 
pagrindinės sutarties pagal 5 straipsnį.

2. Jei visa kaina arba jos dalis mokama 
kreditu, kurį vartotojui suteikia prekiautojas 
arba trečioji šalis pagal trečiosios šalies ir 
prekiautojo susitarimą, susitarimas dėl 
kredito nutraukiamas ir vartotojas nepatiria 
jokių išlaidų, jei vartotojas pasinaudoja teise 
atsisakyti pagrindinės sutarties.

Pagrindimas

Teisinis ir kalbinis paaiškinimas.
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Pakeitimas 24
9 straipsnio 2 dalies a punktas

(a) viešosios valdžios įstaigos arba jų 
atstovai;

(a) valdžios institucijos, viešosios valdžios 
įstaigos arba jų atstovai;

Pagrindimas

Paaiškinimas siekiant išplėsti organizacijų tipų sąrašą.

Pakeitimas 25
10 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
prieinama visa informacija ir kad 
prekiautojai ir vartotojai galėtų naudotis 
esamomis teisinėmis priemonėmis, 
apibrėžtomis 2000 m. gruodžio 21 d. 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 dėl 
jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse 
ir komercinėse bylose pripažinimo ir 
vykdymo1 ir susijusiomis su neteisminiu 
vartotojų ginčų sprendimu ir teisiniais 
teisminio bei administracinio pobūdžio 
veiksmais.
________
(1) OL L 12, 2001 1 16, p. 1. Reglamentas su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 
2006 12 20, p. 1).

Pagrindimas

Visų pirma valstybės narės, kaip viešieji dariniai, turi užtikrinti galimybę gauti visą 
informaciją ir galimybę vartotojams ir prekiautojams pasinaudoti visomis turimomis 
teisinėmis priemonėmis, apibrėžtomis 2001 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose 
pripažinimo ir vykdymo, kad būtų užtikrintas aukštas vartotojų apsaugos lygis ir stabili bei 
skaidri rinka.

Pakeitimas 26
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I priedo c punktas

c) jei sutartyje kalbama apie konkretų 
nekilnojamąjį turtą, tikslus to turto ir jo 
buvimo vietos aprašymas; (c) jei sutartyje 
kalbama apie kelis turto objektus (kelias 
poilsiavietes), tinkamas turto objektų ir jų 
buvimo vietos aprašymas; jei sutartyje 
kalbama apie kitokį gyvenamąjį būstą nei 
nekilnojamasis turtas, tinkamas gyvenamojo 
būsto ir įrangos aprašymas;

(c) jei sutartyje kalbama apie konkretų 
nekilnojamąjį turtą, tikslus to turto, įskaitant 
apdailos, įrangos ir instaliacijos baigtumo 
laipsnį, ir jo buvimo vietos aprašymas; jei 
sutartyje kalbama apie kelis turto objektus 
(kelias poilsiavietes), tinkamas turto objektų 
ir jų buvimo vietos aprašymas; jei sutartyje 
kalbama apie kitokį gyvenamąjį būstą nei 
nekilnojamasis turtas, tinkamas gyvenamojo 
būsto ir įrangos aprašymas;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką.

Pakeitimas 27
I priedo ca punktas (naujas)

(ca) tais atvejais, kai pagal sutartį 
numatoma naudojimosi teisė vienu turto 
objektu iš turto objektų grupės, informacija 
apie naudojimosi šiuo objektu apribojimus 
arba, jeigu taikoma punktų sistema, 
informacija apie tai, kad norint naudotis 
atitinkamu turto objektu reikia surinkti 
daugiau punktų;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką.

Pakeitimas 28
I priedo cb punktas (naujas)

cb) prekiautojo pateikiama informacija turi 
apimti išsamią informaciją apie bet kokius 
su nuosavybės naudojimu susijusius 
apribojimus, su planavimu susijusius 
apribojimus ir tikslius duomenimis apie su 
nuosavybe susijusius planavimo ar statybos 
leidimus arba licencijas;
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Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad parduodama nuosavybė būtų pastatyta legaliai.

Pakeitimas 29
I priedo f punktas

(f) kaip tvarkoma gyvenamojo būsto 
priežiūra ir remontas bei administravimas ir 
valdymas, įskaitant ar ir kaip vartotojai gali 
daryti įtaką ir prisidėti priimant sprendimus 
šiais klausimais;

(f) kaip tvarkoma gyvenamojo būsto 
priežiūra ir remontas bei administravimas ir 
valdymas, įskaitant abiejų šalių 
atsakomybės išaiškinimą, taip pat ar ir kaip 
vartotojai gali daryti įtaką ir prisidėti 
priimant sprendimus šiais klausimais;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką.

Pakeitimas 30
I priedo g punktas

(g) tikslus aprašymas, kaip visos išlaidos bus 
paskirstytos vartotojams bei kaip ir kada 
tokios išlaidos gali būti didinamos; jei reikia, 
informacija apie tai, ar yra kokie nors 
mokesčiai, hipoteka, įkeitimas ar bet kokios 
kitos turto sulaikymo teisės, taikomos 
gyvenamajam būstui;

(g) tikslus aprašymas, kaip visos išlaidos bus 
paskirstytos vartotojams bei kaip ir kada 
tokios išlaidos gali būti didinamos; jei reikia, 
informacija apie tai, ar yra kokie nors 
mokesčiai, hipoteka, įkeitimas ar bet kokios 
kitos turto sulaikymo teisės, arba tam tikros 
teisės, kurios randasi pagal sutartį,
taikomos gyvenamajam būstui;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką.

Pakeitimas 31
I priedo h punktas

(h) tikslus laikotarpis, kuriuo teisė, esanti 
sutarties objektu, gali būti įgyvendinama ir, 
jei reikia, jos trukmė; data, nuo kurios 
vartotojas gali pradėti įgyvendinti sutartyje 
nustatytas teises;

(h) tikslus laikotarpis, kuriuo teisė, esanti 
sutarties objektu, gali būti įgyvendinama ir, 
jei reikia, jos trukmė; data, nuo kurios 
vartotojas gali pradėti įgyvendinti sutartyje 
nustatytas teises, ir teisė atsisakyti sutarties;
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Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką.

Pakeitimas 32
I priedo i punktas

(i) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, 
apytikslė suma, kurią vartotojas turi mokėti 
už naudojimąsi bendra įranga ir 
paslaugomis; mokesčių, susijusių su 
naudojimusi turtu, apskaičiavimo pagrindas, 
privalomieji įstatymu nustatyti mokesčiai 
(pavyzdžiui, valstybiniai mokesčiai ir 
rinkliavos) ir papildomos administravimo 
išlaidos (pvz.: valdymo, priežiūros ir 
remonto);

(i) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, 
apytikslė suma, kurią vartotojas turi mokėti 
už naudojimąsi bendra įranga ir 
paslaugomis; mokesčių, susijusių su 
naudojimusi turtu, apskaičiavimo būdas, 
privalomieji įstatymu nustatyti mokesčiai 
(pavyzdžiui, valstybiniai mokesčiai ir 
rinkliavos) ir papildomos administravimo 
išlaidos (pvz.: valdymo, priežiūros ir 
remonto);

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką.

Pakeitimas 33
I priedo j punktas

(j) nuostata, kurioje nustatyta, kad vartotojas 
neturi jokių kitų išlaidų ar pareigų, nei 
nustatytosios sutartyje;

Šis pakeitimas variantui lietuvių k. įtakos 
neturi.

Pagrindimas

Šis pakeitimas variantui lietuvių k. įtakos neturi.

Pakeitimas 34
I priedo k punktas

(k) yra galimybė ar ne dalyvauti sutartyje 
nustatytų teisių keitimosi ar perpardavimo 
sistemoje, informacija apie atitinkamas 
sistemas ir nuoroda apie išlaidas, susijusias 
su perpardavimu arba keitimusi pagal tas 
sistemas;

(k) yra galimybė ar ne dalyvauti sutartyje 
nustatytų teisių keitimosi ar perpardavimo 
sistemoje, informacija apie atitinkamas 
sistemas ir nuoroda apie išlaidas, susijusias 
su perpardavimu arba keitimusi pagal tas 
sistemas; Prievolė pateikti šiame priede 
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nurodytą informaciją su atitinkamais 
pakeitimais taikoma su keitimusi ir 
perpardavimu susijusioms teisėms.

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką.

Pakeitimas 35
I priedo m punktas

(m) informacija apie teisę atsisakyti sutarties 
ir sutarties atsisakymo pasekmės, įskaitant 
konkrečią informaciją apie išlaidų, kurias 
vartotojo bus paprašyta atlyginti pagal 5 
straipsnio 5 dalį, jei jis pasinaudos teise 
atsisakyti, pobūdį ir dydį; jei reikia, 
informacija apie susitarimo dėl kredito ir 
papildomos sutarties, susijusios su sutartimi, 
pabaigos sąlygas, jei atsisakoma sutarties; 
informacija apie tokio atsisakymo sąlygas; 

(m) informacija apie teisę atsisakyti sutarties 
ir sutarties atsisakymo pasekmės tuo atveju, 
jei vartotojas ja pasinaudos; jei reikia, 
informacija apie susitarimo dėl kredito ir 
papildomos sutarties, susijusios su sutartimi, 
pabaigos sąlygas, jei pagal 5 straipsnį 
atsisakoma sutarties ; informacija apie tokio 
atsisakymo sąlygas;

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas atsižvelgiant į 17 pakeitimą.

Pakeitimas 36
I priedo p punktas

(p) elgesio kodekso buvimas, turinys, 
kontrolė ir įgyvendinimas;

(p) informacija apie galimybę taikyti 
prekiautojui elgesio kodeksą ir apie 
galimybę susipažinti su šiuo kodeksu;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką, taip pat norint įsitikinti, ar prekiautojas pasirašė elgesio kodeksą ir ar galima 
susipažinti su šio kodekso turiniu.

Pakeitimas 37
I priedo q punktas
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(q) neteisminio ginčų sprendimo galimybė. (q) informacija apie sutarčiai taikytiną teisę 
ir, jei tinka, neteisminio ginčų sprendimo 
galimybė.

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką bei aiškiau apibrėžti sutarčiai taikytiną teisę.

Pakeitimas 38
II priedo b punktas

(b) realus apytikris gyvenamojo būsto 
užbaigimo ir paslaugų, kurioms esant 
gyvenamuoju būstu bus galima visapusiškai 
naudotis (dujų, elektros, vandens ir telefono 
prijungimas), prijungimo galutinis terminas;

(b) realus apytikris gyvenamojo būsto 
užbaigimo ir paslaugų, kurioms esant 
gyvenamuoju būstu bus galima visapusiškai 
naudotis (dujų, elektros, vandens ir telefono 
prijungimas), prijungimo galutinis terminas, 
bei sankcijos, taikytinos tuo atveju, jeigu 
nesilaikoma realiai numatyto baigimo 
termino;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką.

Pakeitimas 39
II priedo ba punktas (naujas)

(ba) nuostata, kurioje nurodoma, kad iš 
vartotojo neturėtų būti reikalaujama 
atlyginti jokių kitų išlaidų ar prisiimti 
įsipareigojimų, nei nustatyta sutartyje;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką. Pakeitimas siekiant užtikrinti, kad iš vartotojų nebūtų reikalaujama atlyginti 
išlaidų arba laikytis įsipareigojimų, nenumatytų sutartyje.

Pakeitimas 40
II priedo d punktas

(d) garantija dėl gyvenamojo būsto (d) garantija dėl gyvenamojo būsto 
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užbaigimo arba garantija dėl bet kokio 
mokėjimo grąžinimo, jei gyvenamasis būstas 
neužbaigtas ir, jei reikia, sąlygos, kuriomis 
tokios garantijos vykdomos.

užbaigimo ir baigimo kokybės arba garantija 
dėl bet kokio mokėjimo grąžinimo, jei 
gyvenamasis būstas neužbaigtas ir, jei reikia, 
sąlygos, kuriomis tokios garantijos 
vykdomos.

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką bei užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi susitarimo dėl baigtumo laipsnio.

Pakeitimas 41
III priedo b punktas

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, 
pobūdis;

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, 
pobūdis ir turinys, įskaitant tikslų teisių, 
kuriomis pagal sutartį gali naudotis 
vartotojas, ir galbūt taikomų apribojimų 
arba ribotų pasiūlymų arba laiko požiūriu 
ribotų specialių nuolaidų aprašą;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką, taip pat siekiant aiškiai ir tiksliai aprašyti teisę (-es), kuri (-ios) yra sutarties 
objektas.

Pakeitimas 42
III priedo d punktas

(d) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti; (d) visa kaina, kurią vartotojas turi sumokėti;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką, taip pat siekiant aiškiai ir tiksliai aprašyti visą kainą, kurią turi sumokėti 
vartotojas.

Pakeitimas 43
III priedo ia punktas (naujas)

(ia) sutarties atsisakymo sąlygos ir 
pasekmės ir informacija apie vartotojo 
atsakomybę atlyginti dėl sutarties 
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atsisakymo susidarančias išlaidas;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką, taip pat siekiant nustatyti, kad būtina informuoti apie sutarties atsisakymo 
galimybes, sąlygas ir pasekmes, ir pateikti informaciją apie vartotojo atsakomybę atlyginti dėl 
sutarties atsisakymo susidarančias išlaidas.

Pakeitimas 44
IV priedo e punktas

e) informacija apie teisę atsisakyti sutarties 
ir sutarties atsisakymo pasekmės, įskaitant 
konkrečią informaciją apie išlaidų, kurias 
vartotojo bus paprašyta atlyginti pagal 5 
straipsnio 5 dalį, jei jis pasinaudos teise 
atsisakyti, pobūdį ir dydį; 

(e) informacija apie teisę pagal 5 straipsnį
atsisakyti sutarties ;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką, taip pat siekiant nustatyti, kad būtina pateikti informaciją apie teisę atsisakyti 
sutarties pagal 5 straipsnį.

Pakeitimas 45
IV priedo ea punktas (naujas)

(ea) sutarties atsisakymo sąlygos ir 
pasekmės ir informacija apie vartotojo 
atsakomybę atlyginti dėl sutarties 
atsisakymo susidarančias išlaidas;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką, taip pat siekiant nustatyti, kad būtina informuoti apie sutarties atsisakymo 
galimybes, sąlygas ir pasekmes, ir pateikti informaciją apie vartotojo atsakomybę atlyginti dėl 
sutarties atsisakymo susidarančias išlaidas.

Pakeitimas 46
IV priedo h punktas

(h) elgesio kodekso buvimas, turinys, (h) informacija apie galimybę taikyti 
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kontrolė ir įgyvendinimas; prekiautojui elgesio kodeksą ir apie 
galimybę susipažinti su šiuo kodeksu;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką, taip pat norint įsitikinti, ar prekiautojas pasirašė elgesio kodeksą ir ar galima 
susipažinti su šio kodekso turiniu.

Pakeitimas 47
IV priedo i punktas

(i) neteisminio ginčų sprendimo galimybė. (i) informacija apie sutarčiai taikytiną teisę 
ir, jei tinka, neteisminio ginčų sprendimo 
galimybė.

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką bei aiškiau apibrėžti sutarčiai taikytiną teisę.

Pakeitimas 48
IV priedo ia punktas (naujas)

(ia) nuostata, kurioje būtų nurodyta, kad 
turtas perduodamas naudotis be jokių 
įsipareigojimų ar mokesčių. 

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką, taip pat norint užtikrinti, kad turtas būtų perduodamas be įsipareigojimų ar 
mokesčių ir kad vartotojai galėtų pasinaudoti teise, jei reikia, pvz., paimti paskolą įkeisdami 
nekilnojamąjį turtą.

Pakeitimas 49
V priedo b punktas

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, 
pobūdis;

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties objektas, 
pobūdis ir turinys;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
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skaidrią rinką, taip pat norint užtikrinti, kad turtas būtų perduodamas be įsipareigojimų ar 
mokesčių ir kad vartotojai galėtų pasinaudoti teise, jei reikia, pvz., paimti paskolą įkeisdami 
nekilnojamąjį turtą.

Pakeitimas 50
IV priedo e punktas

(e) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, 
apytikslė suma, kurią vartotojas turi mokėti 
už naudojimąsi bendra įranga ir 
paslaugomis; mokesčių, susijusių su 
naudojimusi turtu, apskaičiavimo pagrindas, 
privalomieji įstatymu nustatyti mokesčiai 
(pavyzdžiui, valstybiniai mokesčiai ir 
rinkliavos) ir papildomos administravimo 
išlaidos (pvz.: valdymo, priežiūros ir 
remonto);

(e) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, 
apytikslė suma, kurią vartotojas turi mokėti 
už naudojimąsi bendra įranga ir 
paslaugomis; mokesčių, susijusių su 
naudojimusi turtu, apskaičiavimo būdas, 
privalomieji įstatymu nustatyti mokesčiai 
(pavyzdžiui, valstybiniai mokesčiai ir 
rinkliavos) ir papildomos administravimo 
išlaidos (pvz.: valdymo, priežiūros ir 
remonto);

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką.

Pakeitimas 51
V priedo i punktas

(i) informacija apie teisę atsisakyti sutarties 
ir sutarties atsisakymo pasekmės, įskaitant 
konkrečią informaciją apie išlaidų, kurias 
vartotojo bus paprašyta atlyginti pagal 5 
straipsnio 5 dalį, jei jis pasinaudos teise 
atsisakyti, pobūdį ir dydį; jei reikia, 
informacija apie susitarimus dėl kredito ir 
papildomos sutarties, susijusios su sutartimi, 
pabaigos sąlygas, jei atsisakoma sutarties; 
informacija apie tokio atsisakymo sąlygas;

(i) informacija apie teisę atsisakyti sutarties 
ir sutarties atsisakymo pasekmės tuo atveju, 
jei vartotojas ja pasinaudos; jei reikia, 
informacija apie susitarimo dėl kredito ir 
papildomos sutarties, susijusios su sutartimi,
pabaigos sąlygas, jei pagal 5 straipsnį
atsisakoma sutarties; informacija apie tokio 
atsisakymo sąlygas;

Pagrindimas

Teisinis paaiškinimas atsižvelgiant į 17 pakeitimą.

Pakeitimas 52
V priedo ia punktas (naujas)
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(ia) nuostata, kurioje būtų nurodyta, kad 
turtas perduodamas naudotis be jokių 
įsipareigojimų ar mokesčių; 

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką, taip pat norint užtikrinti, kad turtas būtų perduodamas be įsipareigojimų ar 
mokesčių ir kad vartotojai galėtų pasinaudoti teise, jei reikia, pvz., paimti paskolą įkeisdami 
nekilnojamąjį turtą.

Pakeitimas 53
V priedo l punktas

(l) elgesio kodekso buvimas, turinys, 
kontrolė ir įgyvendinimas;

(l) informacija apie galimybę taikyti 
prekiautojui elgesio kodeksą ir apie 
galimybę susipažinti su šiuo kodeksu;

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką, taip pat norint įsitikinti, ar prekiautojas pasirašė elgesio kodeksą ir ar galima 
susipažinti su šio kodekso turiniu.

Pakeitimas 54
V priedo m punktas

(m) neteisminio ginčų sprendimo galimybė. (m) informacija apie sutarčiai taikytiną 
teisę ir, jei tinka, neteisminio ginčų 
sprendimo galimybė.

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir atvirą, konkurencingą bei 
skaidrią rinką bei aiškiau apibrėžti sutarčiai taikytiną teisę.
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