
AD\715942LT.doc PE400.443v02-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Teisės reikalų komitetas

2007/0113(COD)

28.3.2008

NUOMONĖ
Teisės reikalų komiteto

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų 
apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe, 
ilgalaikiais atostogų produktais, perpardavimo ir keitimosi aspektais
(COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

Nuomonės referentas: Antonio López-Istúriz White



PE400.443v02-00 2/35 AD\715942LT.doc

LT

PA_Legam



AD\715942LT.doc 3/35 PE400.443v02-00

LT

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Nuo 1994 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
94/47/EB dėl pirkėjų apsaugos, susijusios 
su teisės tam tikru laiku naudotis 
nekilnojamaisiais daiktais pirkimo sutarčių 
tam tikrais aspektais, priėmimo pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe sąvoka 
išsiplėtė, o rinkoje atsirado nauji į tai 
panašūs atostogų produktai. Direktyva 
94/47/EB netaikoma šiems naujiems 
atostogų produktams ir kai kuriems 
sandoriams, susijusiems su pakaitiniu 
naudojimusi bendra nuosavybe, 
pavyzdžiui, perpardavimui ir keitimuisi. Be 
to, taikant Direktyvą 94/47/EB, įgyta 
patirtis parodė, kad kai kurie klausimai, 
kuriems direktyva taikoma, turi būti 
atnaujinti ar išaiškinti.

(1) Nuo 1994 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
94/47/EB dėl pirkėjų apsaugos, susijusios 
su teisės tam tikru laiku naudotis 
nekilnojamaisiais daiktais pirkimo sutarčių 
tam tikrais aspektais, priėmimo pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe sąvoka 
išsiplėtė, o rinkoje atsirado nauji į tai 
panašūs arba pretenduojantys būti 
panašūs ir dažnai skirti tos direktyvos 
nuostatoms apeiti atostogų produktai.
Direktyva 94/47/EB netaikoma šiems 
naujiems atostogų produktams ir kai 
kuriems sandoriams, susijusiems su 
pakaitiniu naudojimusi bendra nuosavybe, 
pavyzdžiui, perpardavimui ir keitimuisi. Be 
to, taikant Direktyvą 94/47/EB, įgyta 
patirtis parodė, kad kai kurie klausimai, 
kuriems direktyva taikoma, turi būti 
atnaujinti ar išaiškinti, kad, be kitų dalykų, 
nebūtų kuriami nauji atostogų produktai, 
kuriais siekiama apeiti šį teisės aktą.

Pagrindimas

Esamos direktyvos problema ta, kad jos nuostatas nesąžiningi ūkio subjektai per daug lengvai 
apeidavo. Naujosios direktyvos nuostatose turėtų būti kuo mažiau galimybių ją apeiti.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Siekiant sustiprinti teisinį aiškumą ir 
sudaryti galimybę vartotojams bei 
įmonėms visiškai pasinaudoti bendros 
rinkos teikiama nauda, atitinkami valstybių 
narių įstatymai turėtų būti labiau suderinti. 
Tačiau kai kuriais atvejais, valstybės 
narės galėtų toliau taikyti griežtesnes 
taisykles.

(3) Siekiant sustiprinti teisinį aiškumą ir 
sudaryti galimybę vartotojams bei 
įmonėms visiškai pasinaudoti bendros 
rinkos teikiama nauda, atitinkami valstybių 
narių įstatymai turėtų būti labiau suderinti. 
Kai kuriais atžvilgiais pasirodė esą 
reikalinga visiškai suderinti šiuos 
įstatymus.

Pagrindimas

Siekiant optimalaus vartotojų apsaugos lygio ir nepaisant to, kad siūloma priemonė –
direktyva, kai kuriuos pagrindinius aspektus reikėtų suderinti visiškai. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 
pardavimo ir registracijos, steigimosi 
sąlygų, leidimų suteikimo sistemų ar 
reikalavimų dėl licencijų, dėl teisių, kurios 
yra sutarčių, kurioms taikoma ši direktyva, 
objektas, teisinio pobūdžio nustatymo.

Pagrindimas

Išaiškinimas. Nacionaliniai reikalavimai dėl turto pardavimo taip pat neturėtų būti 
pažeidžiami. Be to, teisinis registravimas ir daiktinė teisė glaudžiai susiję.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Atskiri produktai, kuriems taikoma ši 
direktyva, turėtų būti aiškiai apibrėžti, o 
nuostatos dėl ikisutartinės informacijos ir
sutarties turi būti patikslintos ir atnaujintos.

(5) Produktų, kuriems taikoma ši 
direktyva, tipai turėtų būti aiškiai apibrėžti, 
kad direktyvos nuostatų nebūtų galima 
apeiti, o nuostatos dėl ikisutartinės 
informacijos, sutarties ir atsisakymo 
laikotarpio turi būti patikslintos ir 
atnaujintos.

Pagrindimas

Esamos direktyvos problema ta, kad jos nuostatas nesąžiningi ūkio subjektai per daug lengvai 
apeidavo. Naujosios direktyvos nuostatose turėtų būti kuo mažiau galimybių ją apeiti.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Žinant ypatingus tam tikrų ilgalaikių 
atostogų produktų keliamus sunkumus, 
reikia tiksliai apibrėžti, kokiems 
produktams taikoma ši sąvoka, ir 
numatyti specialias taisykles 
piktnaudžiavimui išvengti.

Pagrindimas

Į kategoriją „ilgalaikiai atostogų produktai“ įtraukti produktai skiriasi nuo pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe, nes niekada neminimos teisės į nekilnojamąjį turtą, todėl 
reikia konkrečių taisyklių. Tikslus apibrėžimas reikalingas siekiant šiuos produktus atskirti 
nuo pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ir nuo kitų paslaugų ir programų, kurios šioje 
direktyvoje neturi būti reglamentuojamos.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
5b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Šioje direktyvoje numatyti 
„ilgalaikiai atostogų produktai“ turi būti 
skiriami nuo pakaitinio naudojimosi 
bendra nuosavybe, kelialapių ir nuolaidų 
čekių, o lojalumo ir ištikimybės 
programos, kurias vykdant teikiami 
nuolaidų čekiai arba taškai, yra 
sudedamoji quid pro quo atlygio už 
apgyvendinimo paslaugas ir skrydžių 
bilietus dalis ir savaime nėra produktai; 
svarstant, ar konkreti programa yra šioje 
direktyvoje nurodytas ilgalaikis atostogų 
produktas, galima labiausiai atsižvelgti į 
nebaigtinį nuolaidų ar kitos tariamai 
teikiamos naudos pobūdį, į tai, kad 
nuolaidos ar kita nauda, įgyjama 
tiesiogiai už užmokestį arba už taškus, 
kurie renkami ne pagal mokamoje 
apgyvendinimo vietoje praleistas naktis 
arba nukeliautas mylias, ir į tai, kad 
nuolaidas arba kitą naudą teikiantis arba 
jų teikimu pasirūpinantis subjektas dažnai 
yra kitas negu ilgalaikį atostogų produktą 
parduodantis subjektas.

Pagrindimas

Svarbu apibrėžti Direktyvoje nurodytus ilgalaikius atostogų produktus, įtraukiant visas jų 
formas ir neįtraukiant produktų ir paslaugų, kurių šioje direktyvoje reglamentuoti 
nesiekiama.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Draudimas iš anksto mokėti 
prekiautojui ar bet kuriai kitai trečiajai 
šaliai iki atsisakymo laikotarpio pabaigos

(8) Draudimas iš anksto mokėti 
prekiautojui ar bet kuriai kitai trečiajai 
šaliai turi būti patikslintas, siekiant 
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turi būti patikslintas, siekiant pagerinti 
vartotojų apsaugą. Perparduodant 
išankstinio mokėjimo draudimas turėtų 
būti taikomas iki faktiškai įvyks 
pardavimas arba iki pasibaigs 
perpardavimo sutartis. 

pagerinti vartotojams teikiamą apsaugą.
Perparduodant be kokio mokėjimo 
draudimas turėtų būti taikomas iki faktiškai 
įvyks pardavimas arba iki pasibaigs 
perpardavimo sutartis.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Tuo atveju, jei atsisakoma sutarties, 
kurios visa kaina arba jos dalis mokama 
kreditu, kurį vartotojui suteikia 
prekiautojas arba trečioji šalis pagal 
susitarimą tarp trečiosios šalies ir 
prekiautojo, susitarimas dėl kredito turėtų 
būti nutrauktas netaikant jokios baudos. 
Tai turėtų būti taikoma ir papildomoms 
sutartims, pavyzdžiui, sutartims dėl 
narystės keitimosi sistemose.

(9) Tuo atveju, jei atsisakoma sutarties, 
kurios visa kaina arba jos dalis mokama 
kreditu, kurį vartotojui suteikia 
prekiautojas arba trečioji šalis pagal 
susitarimą tarp trečiosios šalies ir 
prekiautojo, susitarimas dėl kredito turėtų 
būti nutrauktas vartotojui nepatiriant jokių 
išlaidų. Tai turėtų būti taikoma ir 
papildomoms sutartims, pavyzdžiui, 
sutartims dėl narystės keitimosi sistemose.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Iš vartotojo negali būti atimta šia 
direktyva suteikiama apsauga. Šis principas 
turėtų būti taikomas net jei sutarčiai 
taikoma ne valstybės narės teisė.

(10) Iš vartotojo negali būti atimta šia 
direktyva suteikiama apsauga. Šis principas 
turėtų būti taikomas net jei sutarčiai 
taikoma trečiosios šalies teisė, o 
nekilnojamasis turtas yra Europos 
Sąjungos valstybėje narėje. Šiuo tikslu 
šios direktyvos nuostatos, susijusios su 
atsisakymo laikotarpiu ir informacijos 
pateikimo reikalavimais, turėtų būti 
laikomos nuostatomis, nuo kurių 
negalima nukrypti sutartimi, kaip 
nurodyta ... Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamente (EB) Nr. ..../2008 dėl 
sutartinėms prievolėms taikytinos teisės 



PE400.443v02-00 8/35 AD\715942LT.doc

LT

(Roma I).1

____________________
1 OL L XX, xx/xx/xx, p. x.

Pagrindimas

Šis paaiškinimas atrodo reikalingas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Pakaitinio naudojimosi bendra 
nuosavybe arba ilgalaikių atostogų 
produktų sutartims taikytina teisė turėtų 
būti nustatoma remiantis Reglamento 
(EB) Nr. .../2008 (Roma I) 6 straipsniu. 
Teismai, kurie pagal savo jurisdikciją gali 
pradėti procesus dėl pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe ar 
ilgalaikių atostogų produktų, įskaitant 
papildomus ar pagalbinius santykius, 
turėtų būti nustatomi remiantis 2000 m. 
gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse 
bylose pripažinimo bei vykdymo 
užtikrinimo1 4 skirsniu (Vartotojų 
sutartys), išskyrus atvejus, kai ginčas 
susijęs su teisės in rem buvimu, pobūdžiu 
ar taikymo sritimi.

_______________
1 OL L 12, 2001 1 16, p. 1. Reglamentas su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

Pagrindimas

Siekiant užbėgti už akių nereikalingiems ginčams, turėtų būti pašalintos visos abejonės dėl 
jurisdikcijos.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
vartotojai būtų veiksmingai informuojami 
apie nacionalines nuostatas, kuriomis 
perkeliama ši direktyva, ir skatinti 
prekiautojus informuoti apie elgesio 
kodeksus, galiojančias šioje srityje.

(14) Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
vartotojai būtų veiksmingai informuojami 
apie nacionalines nuostatas, kuriomis 
perkeliama ši direktyva, ir įspėjami apie 
galimą nesąžiningą praktiką ir pardavimo 
darant didelį spaudimą būdus, ypač 
ilgalaikių atostogų produktų sektoriuje. 
Jos turėtų atkreipti dėmesį, ar taikomas 
elgesio kodeksas ir kokią reikšmę turi 
narystė patvirtintoje pramonės šakos 
organizacijoje. Prekiautojai turėtų būti 
skatinami paskelbti ir teikti informaciją 
apie savo elgesio kodeksus. Komisija 
turėtų skatinti ir padėti rengti kelias 
valstybes apimančias informavimo 
kampanijas, ypač naudodamasi savo 
interneto svetaine.

Pagrindimas

Šioje direktyvoje reikėtų atsižvelgti į ilgalaikių atostogų produktų srityje paplitusią 
nesąžiningą praktiką.

Taip pat svarbu, kad Komisija padėtų rengti kelias valstybes apimančias kampanijas.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
Antraštė (nauja) prieš 1 straipsnį

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 skirsnis: Bendrosios nuostatos
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nepažeidžiami nacionaliniai 
teisės aktai, kuriuose nustatytos bendrosios 
sutarčių teisės priemonės, suteikiančios 
vartotojui galimybę nutraukti sutartį.

Šia direktyva nepažeidžiami nacionaliniai 
teisės aktai, kuriuose nustatytos bendrosios 
sutarčių teisės priemonės, ir nacionaliniai 
reikalavimai dėl kilnojamojo arba 
nekilnojamojo turto pardavimo ir 
registracijos, steigimosi sąlygų arba 
leidimų suteikimo tvarkos, taip pat dėl 
teisių, kurios yra sutarčių, kurioms 
taikoma ši direktyva, objektas, teisinio 
pobūdžio nustatymo.

Pagrindimas

Žr. 4 konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

(a) teisės atsisakyti sutarties laikotarpio 
pradžia;
(b) teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo 
būdais;
(c) teisės atsisakyti sutarties 
pasinaudojimo pasekmėmis.

Pagrindimas

Reikia visiškai suderinti teisę atsisakyti sutarties.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) „pakaitinis naudojimasis bendra 
nuosavybe“ – tai sutartis, galiojanti ilgiau 
nei vienerius metus, pagal kurią vartotojas 
už užmokestį įgyja daugkartinę teisę 
naudotis vienu ar keliais būstais su kitomis 
patalpomis arba be jų.

Pagrindimas

Sąvoka „atlygis“ (angl. consideration) yra tiksli teisinė sąvoka, būdinga vienai teisinei 
sistemai. Bendrijos teisės aktuose turėtų būti naudojama neutrali terminija.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „ilgalaikis atostogų produktas“ – tai 
sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius 
metus, pagal kurią vartotojas už atlygį
įgyja visų pirma teisę gauti nuolaidas ar 
kitokias palankias sąlygas apgyvendinimui, 
atskirai ar kartu su kelione arba kitoms 
paslaugoms;

(b) „ilgalaikis atostogų produktas“ – tai 
sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius 
metus, kad ir kaip būtų pavadinta, pagal 
kurią vartotojas už užmokestį įgyja visų 
pirma teisę per rezervavimo sistemą ar 
kitaip gauti nuolaidas ar kitokias palankias 
sąlygas apgyvendinimui su kitomis 
patalpomis ar be jų, atskirai ar kartu su 
kelione arba kitoms paslaugoms; sąvoka
„ilgalaikiai atostogų produktai“ neapima 
pakaitinio naudojimosi bendra 
nuosavybe, atostogų kelialapių, nuolaidų 
čekių, lojalumo ir ištikimybės programų, 
skirtų pardavimui didinti ir vartotojų 
lojalumui skatinti ir savaime nesančių 
produktais;

Pagrindimas

Svarbu apibrėžti Direktyvoje nurodytus ilgalaikius atostogų produktus įtraukiant visas jų 
formas ir neįtraukiant produktų ir paslaugų, kurių šioje direktyvoje reglamentuoti 
nesiekiama. Ši nuostata turėtų būti aiškinama kartu su nauja konstatuojamąja dalimi 5b.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) „perpardavimas“ – tai sutartis, pagal 
kurią prekiautojas už užmokestį veikia kaip
vartotojo tarpininkas, parduodantis arba
perkantis teisę pakaitomis naudotis bendra 
nuosavybe arba ilgalaikį atostogų 
produktą;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) „keitimasis“ – tai sutartis, pagal kurią 
vartotojas už atlygį prisijungia prie 
sistemos, suteikiančios galimybę pakeisti 
pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe 
vietą ir (arba) laiką mainų būdu;

(d) „keitimasis“ – tai papildoma sutartis, 
pagal kurią vartotojas už pinigus arba tam 
tikrą piniginę vertę prisijungia prie 
sistemos, suteikiančios galimybę naudotis 
būstu su kitomis patalpomis arba be jų, o 
jis už tai suteikia laikiną teisę trečiajai 
šaliai tam tikrą laiką naudotis savo 
nuosavybe;

Pagrindimas

Siekiama, kad apibrėžtis būtų aiškesnė.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „vartotojas“ – tai bet kuris fizinis 
asmuo, kurio veikla nesusijusi su jo amatu, 
verslu ar profesija;

(f) „vartotojas“ – tai bet kuris fizinis 
asmuo, kurio veikla nesusijusi su jo amatu, 
verslu ar profesija; (Šis pakeitimas tekstui 
lietuvių kalba įtakos neturi)
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Pagrindimas

Ištaisoma klaida tekste anglų kalba.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(g) „papildoma sutartis“ reiškia bet kokią 
sutartį, kuri pagal turinį ar tikslą 
priklauso nuo pakaitinio naudojimosi 
bendra nuosavybe ar ilgalaikio atostogų 
produkto sutarties buvimo.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ikisutartinė informacija ir reklama Reklama
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 būtų aiškiai nurodyta, 
kad, prieš sudarant sutartį, turi būti 
suteikta 3a straipsnyje nurodyta 
informacija ir ta informacija bus sutarties 
sudedamoji dalis. Reklamoje turi būti 
nurodyta ir tai, kur tą informaciją gauti 
raštu.

2. Kiekvienam informacijos prašančiam 
vartotojui prekiautojas pateikia 
informaciją raštu, kurioje be bendro 
produkto aprašymo, pateikiama bent 
trumpa ir tiksli informacija šiais 
klausimais, jei reikalinga:
(a) pakaitinio naudojimosi bendra 
nuosavybe atvejais – informaciją, 
nurodytą I priede, jei sutartis susijusi su 
statomu būstu – II priede nurodytą 
informaciją;
(b) ilgalaikio atostogų produkto atveju –
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III priede nurodytą informaciją;
(c) perpardavimo atveju – IV priede 
nurodytą informaciją;
(d) keitimosi atveju – V priede nurodytą 
informaciją;
3. Perpardavimo atveju prekiautojo 
pareiga pateikti informaciją pagal 2 dalį 
taikoma vartotojui, kuris gali sudaryti 
perpardavimo sutartį. 

2. 3a straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija vartotojui teikiama bet 
kurioje vietoje, į kurią jis pakviečiamas, 
kad jam būtų pasiūlyta pakaitomis 
naudotis bendra nuosavybe, arba kurioje 
planuojama propaguoti arba siūlyti 
ilgalaikį atostogų produktą.

4. 2 dalyje nurodyta informacija rengiama 
viena oficialiųjų Bendrijos kalbų, kurią 
pasirenka vartotojas.

Pagrindimas

Akivaizdu, kad paplitusi įvairi piktnaudžiavimui artima pardavimo praktika, ypač siekiant 
parduoti ilgalaikius atostogų produktus. Svarbu ją suvaržyti.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
3a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Ikisutartinė informacija

1. Prieš vartotojui įgyjant galimybę priimti 
bet kokį pasiūlymą arba sudaryti bet kokią 
sutartį, prekiautojas turi jam suteikti 
aiškią, suprantamą, tikslią ir pakankamą 
informaciją šiais klausimais:
a) pakaitinio naudojimosi bendra 
nuosavybe atvejais – informaciją, 
nurodytą I priede, jei sutartis susijusi su 
statomu būstu – II priede nurodytą 
informaciją;
b) ilgalaikio atostogų produkto atveju –
III priede nurodytą informaciją;
c) perpardavimo atveju – IV priede 
nurodytą informaciją;
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d) keitimosi atveju – V priede nurodytą 
informaciją;
Prekiautojas teikia informaciją raštu ir 
nemokamai.
2. Vartotojo pasirinkimu 1 dalyje 
nurodyta informacija parengiama arba 
vartotojo gyvenamosios vietos šalies 
kalba, arba šalies, kurios pilietis yra 
vartotojas, kalba, jeigu ta kalba yra viena 
iš oficialiųjų Bendrijos kalbų.
3. Vartotojas savo parašu arba 
elektroninėmis priemonėmis pažymi, kad 
perskaitė ir suprato 1 dalyje nurodytą 
informaciją.

Pagrindimas

Šis pakeitimas daugiausia grindžiamas naujausiu Tarybos tekstu su tam tikrais pakeitimais.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 bent jau raštu ir vartotojo 
pasirinkimu rengiama arba vartotojo 
gyvenamosios vietos šalies kalba, arba 
šalies, kurios pilietis yra vartotojas, kalba, 
jeigu ta kalba yra viena iš oficialiųjų 
Bendrijos kalbų.

Kai ta kalba nėra autentiška sutarties 
kalba, vartotojui pateikiamas variantas 
turi būti patvirtintas vertimas. Tokiu 
atveju sutartis vartotojui suteikiama ir 
pradine kalba.
1a. Vartotojas turi teisę atsisakyti 1 dalies 
pirmojoje pastraipoje nurodytų teisių ir 
pasirinkti kitą kalbą, jeigu tai – viena iš 
oficialiųjų Bendrijos kalbų. Šis 
atsisakymas atliekamas raštu.

2. 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta rašytinė
informacija yra sutarties sudedamoji dalis 

2. 3a straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija yra sutarties sudedamoji dalis 
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ir yra nekeičiama, jei šalys aiškiai 
nesusitaria kitaip arba pakeitimai daromi 
dėl nuo prekiautojo valios nepriklausančių 
aplinkybių.

ir yra nekeičiama, jei šalys aiškiai 
nesusitaria kitaip arba pakeitimai daromi 
dėl nuo prekiautojo valios nepriklausančių 
aplinkybių.

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

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

Sutartyje aiškiai nurodomi visi tokie 
pakeitimai.

Sutartyje aiškiai nurodomi visi tokie 
pakeitimai.

2a. Sutartyje pateikiama 3a straipsnio 
1 dalyje nurodyta informacija ir:
(a) šalių tapatybė ir jų gyvenamoji vieta 
(buveinės adresas);
b) sutarties sudarymo data ir vieta;
sutartį pasirašo abi šalys.

3. Prieš pasirašant sutartį, prekiautojas 
atkreipia vartotojo dėmesį į jo teisę 
atsisakyti sutarties ir į 5 straipsnyje 
nurodytą atsisakymo laikotarpio trukmę bei 
į 6 straipsnyje nurodytą išankstinio 
mokėjimo draudimą atsisakymo 
laikotarpiu.

3. Prieš sudarant sutartį, prekiautojas 
atkreipia vartotojo dėmesį į jo teisę 
atsisakyti sutarties ir į 5 straipsnyje 
nurodytą atsisakymo laikotarpio trukmę bei 
į 6 straipsnyje nurodytą išankstinio 
mokėjimo draudimą atsisakymo 
laikotarpiu.

Atitinkamas sutarties nuostatas vartotojas 
pasirašo atskirai.

Atitinkamas sutarties nuostatas ir 
3a straipsnio 1 dalyje nurodytą 
informaciją vartotojas pasirašo atskirai.

Prie sutarties pridedama VI priede 
nurodyta atskira forma, kad būtų 
lengviau pasinaudoti atsisakymo teise 
pagal 6 straipsnį.
3a. Sutarties sudarymo metu vartotojas 
gauna sutarties kopiją.
3b. Kai pakaitinio naudojimosi bendra 
nuosavybe sutartis finansuojama iš 
paskolos, apie kurią prekiautojas 
informuotas, pakaitinio naudojimosi 
bendra nuosavybe sutartis laikoma 
sudaryta su sąlyga, kad paskola bus 
suteikta dar nepasibaigus 5 straipsnio 
1 dalyje nurodytam atsisakymo 
laikotarpiui.
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Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas naujausiu Tarybos tekstu.  Vis dėlto siekiant užtikrinti daugiau 
aiškumo ir išspręsti ginčytiną kalbų klausimą padaryti tam tikri pakeitimai. Atsižvelgiant į tai, 
kad neišvengiamai bus atvejų, kai prekiautojas turės reikalų su vartotojais, atvykstančiais iš 
įvairių valstybių narių, būtų nerealu ir nesąžininga nustatyti reikalavimą, kuris sukeltų teisinį 
neapibrėžtumą. Reikalavimu pateikti sertifikuotą vertimą siekiama labiau apsaugoti vartotoją.

Member States must be allowed to retain their current option of enacting stricter procedural 
rules providing consumer protection on the conclusion of contracts.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 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.

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 tos 
dienos, kai vartotojas gauna tą informaciją.

2. Jei prie sutarties nepridėta visa 
informacija, nurodyta I priedo a–o
punktuose, II priede, III priedo a–i
punktuose, IV priedo a–g punktuose arba 
V priedo a–k punktuose, bet informacija 
pateikiama raštu per tris mėnesius nuo 
sutarties sudarymo datos, atsisakymo 
laikotarpis prasideda nuo tos dienos, 
kaivartotojas gauna tą informaciją.

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.

3. Jei I priedo a–o punktuose, II priede,
III priedo a–i punktuose, IV priedo a–
g punktuose arba V priedo a–k punktuose 
nurodyta informacija nebuvo raštu pateikta 
per tris mėnesius nuo sutarties sudarymo 
datos, teisė atsisakyti baigiasi po trijų 
mėnesių ir keturiolikos dienų nuo sutarties 
sudarymo datos.

4. Jei vartotojas ketina pasinaudoti teise 4. Jei vartotojas ketina pasinaudoti teise 
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atsisakyti sutarties, iki atsisakymo termino 
pabaigos jis apie tai turi pranešti asmeniui, 
kurio pavardė ir adresas nurodytas sutartyje 
šiam tikslui, pagal I priedo p punktą. 
Pripažįstama, kad nustatyto termino 
laikytasi, jei pranešimas (jei parengtas 
raštu) išsiųstas iki nustatyto laikotarpio 
pabaigos. 

atsisakyti sutarties, iki atsisakymo termino 
pabaigos jis apie tai turi pranešti asmeniui, 
kurio pavardė ir adresas nurodytas 
sutartyje, priemonėmis, kurias galima 
įrodyti, užpildydamas šiam tikslui skirtą 
formą. Pripažįstama, kad nustatyto termino 
laikytasi, jei pranešimas (jei parengtas 
raštu) išsiųstas iki nustatyto laikotarpio 
pabaigos.

5. Jei vartotojas pasinaudoja teise 
atsisakyti sutarties, jis turi atlyginti tik tas 
išlaidas, kurios pagal nacionalinę teisę 
buvo patirtos dėl pasirašant ir atsisakant 
sutarties atliktų teisinių formalumų, kurie 
turėjo būti atlikti iki 1 dalyje nurodyto 
laikotarpio pabaigos.
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

Atspindimas tekstas, dėl kurio dabar diskutuojama Taryboje.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe ir 
ilgalaikių atostogų produktų atveju 
draudžiami bet kokie vartotojo atliekami 
išankstiniai mokėjimai, garantijos davimas, 
pinigų rezervavimas sąskaitose, 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.

2. Draudžiami bet kokie vartotojo 
atliekami mokėjimai, garantijos davimas, 
pinigų rezervavimas kredito kortelėje, 
skolos pripažinimas ar bet koks kitas 
atlyginimas prekiautojui ar trečiajai šaliai 

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

trečiajai šaliai už perpardavimą iki 
faktiškai įvyksta pardavimas arba jei 
perpardavimo sutartis pasibaigia kitais 
būdais.

Pagrindimas

Pradinis tekstas suderinamas su variantu, dėl kurio dabar diskutuojama Taryboje.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
Antraštė (nauja) prieš 6 straipsnį

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 skirsnis: Tik ilgalaikiams atostogų 
produktams taikomos nuostatos

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
6a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Mokėjimai už ilgalaikius atostogų 

produktus
Mokestis už ilgalaikius 18 mėnesių – 10 
metų trukmės atostogų produktus 
mokamas trimis lygiomis dalimis; antrąją 
ir trečiąją dalį privaloma mokėti 
atitinkamai pasibaigus trečdaliui ir dviem 
trečdaliams sutarties laikotarpio. 
Mokestis už ilgalaikius daugiau kaip 10 
metų trukmės atostogų produktus 
mokamas penkiomis lygiomis dalimis; 
antrąją, trečiąją, ketvirtąją ir penktąją 
dalį privaloma mokėti atitinkamai 
pasibaigus penktadaliui, dviems 
penktadaliams, trims penktadaliams ir 
keturiems penktadaliams sutarties 
laikotarpio.
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Pagrindimas

Paplitusi piktnaudžiavimo praktika, kai vartotojai įtikinami už ilgalaikius atostogų produktus 
iš anksto sumokėti dideles pinigų sumas, o vėliau paaiškėja, kad pažadėta nauda iš esmės 
netikra.  Gali būti nebeįmanoma atsekti pradinių šių produktų pardavėjų arba iki to laiko, kai 
vartotojas bandys apginti savo teises, jie jau gali būti likviduoti, todėl joks vartotojo pateiktas 
ieškinys dėl sutarties pažeidimo nebus veiksmingas; ši išskirstytų mokėjimų sistema turėtų 
suteikti vertingą apsaugą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
6b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b straipsnis
Nedarydamas poveikio 5 straipsnyje 
numatytai teisei atsisakyti sutarties, 
vartotojas gali vienašališkai nutraukti 
ilgalaikio atostogų produkto sutartį ir 
neprivalo mokėti jokios baudos, jeigu jis 
apie tai praneša prieš keturiolika dienų iki 
6a straipsnyje nurodyto laikotarpio, skirto 
sumokėti kuriai nors mokesčio daliai, 
pabaigos.
Ši teisė taikoma nedarant poveikio jokiai 
pagal taikytiną teisę turimai teisei 
nutraukti sutartį.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
6c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c straipsnis
Ilgalaikių atostogų produktų teikėjai turi 
apsidrausti civilinės atsakomybės 
draudimu, kad draudimas padengtų jiems 
vartotojų reiškiamas pretenzijas dėl 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba 
netinkamo ar pavėluoto vykdymo.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
Antraštė (nauja) po 6c straipsnio prieš 7 straipsnį

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 skirsnis: Papildomų sutarčių pabaiga ir 
kitos bendrosios nuostatos

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jei 
sutartyje taikoma teisė yra valstybės narės 
teisė, visos sutarties sąlygos, pagal kurias 
vartotojas atsisako šioje direktyvoje 
nurodytų teisių, yra neįpareigojančios.

Valstybės narės užtikrina, kad jei sutartyje 
taikoma teisė yra valstybės narės teisė, 
vartotojas negali atsisakyti šioje 
direktyvoje jam suteiktų teisių, nebent 
šioje direktyvoje nurodyta kitaip.

2. Neatsižvelgiant į tai, kokia teisė 
taikoma, iš vartotojo neatimama šia 
direktyva suteikta apsauga, jei 
atitinkamas nekilnojamasis turtas yra 
valstybės narės teritorijoje arba sutartis 
buvo pasirašyta valstybėje narėje.

Pagrindimas

Šis turinys dabar įtrauktas į naujuosius 8a ir 8b straipsnius.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Taikytina teisė ir jurisdikcija

1. Pakaitinio naudojimosi bendra 
nuosavybe arba ilgalaikių atostogų 
produktų sutartims taikytina teisė 
nustatoma remiantis Reglamento (EB) 
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Nr. .../2008 (Roma I) 6 straipsniu.
2. Teismai, kurie pagal savo jurisdikciją
gali pradėti procesus dėl pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe ar 
ilgalaikių atostogų produktų, įskaitant 
papildomus ar pagalbinius santykius, 
nustatomi remiantis Reglamento (EB) 
Nr. 44/2001 4 skirsniu (Vartotojų 
sutartys), išskyrus atvejus, kai ginčas 
susijęs su teisės in rem buvimu, pobūdžiu 
ar taikymo sritimi.

Pagrindimas

Šis aiškesnis išdėstymas pageidautinas siekiant išvengti nereikalingų teismo procesų ir 
kreipimosi į Europos Teisingumo Teismą.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
8b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b straipsnis
Aukštesnės galios privalomos nuostatos

Šios direktyvos nuostatos, susijusios su 
atsisakymo laikotarpiu ir informacijos 
pateikimo reikalavimais, turėtų būti 
laikomos nuostatomis, nuo kurių 
negalima nukrypti sutartimi, kaip 
nurodyta Reglamente (EB) Nr. ..../2008 
(Roma I).1

Pagrindimas

Aiškiau išdėstoma teisinė padėtis.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija 3a straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija
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I. INFORMACIJA APIE 
PREKIAUTOJĄ

(a) šalių tapatybė ir gyvenamoji vieta 
(buveinės adresas), įskaitant konkrečią 
informaciją apie prekiautojo teisinį 
statusą sutarties sudarymo momentu, 
šalių parašai ir data bei vieta, kurioje 
sutartis sudaryta;

(a) prekiautojo tapatybė ir gyvenamoji 
vieta (buveinės adresas);

II. INFORMACIJA APIE ĮGYTAS 
TEISES

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties 
objektas, pobūdis ir nuostata, kurioje 
nustatomos tos teisės įgyvendinimo 
sąlygos valstybės(-ių) narės(-ių) 
teritorijoje, kurioje yra atitinkamas turtas, 
ir ar tos sąlygos buvo įvykdytos arba, jei 
nebuvo įvykdytos, kokias sąlygas dar 
reikia įvykdyti;

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties 
objektas, pobūdis ir nuostata, kurioje 
nustatomos tos teisės įgyvendinimo 
sąlygos valstybės(-ių) narės(-ių) 
teritorijoje, kurioje yra atitinkamas turtas, 
ir ar tos sąlygos buvo įvykdytos arba, jei 
nebuvo įvykdytos, kokias sąlygas dar 
reikia įvykdyti;

(c) jei sutartyje kalbama apie konkretų 
nekilnojamąjį turtą, tikslus to turto 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;
(d) paslaugos (pvz., elektra, vanduo, 
priežiūra, šiukšlių išvežimas), kuriomis 
vartotojas turi arba turės teisę naudotis, ir 
šių paslaugų teikimo sąlygos;
(e) bendra įranga, pvz.: baseinas, 
suomiška pirtis ir t. t., kuria vartotojas 
turi arba gali turėti teisę naudotis, ir, 
prireikus, naudojimosi ja sąlygos;
(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;
(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 
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ar bet kokios kitos turto sulaikymo teisės, 
taikomos gyvenamajam būstui;
(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;

(c) 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;

(d) kai sutartyje numatytos teisės 
apsigyventi iš būstų grupės pasirinktame 
būste, informacija apie vartotojų 
galimybės apsigyventi bet kuriame grupės 
būste bet kuriuo metu apribojimus;

(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);
(j) nuostata, kurioje nustatyta, kad 
vartotojas neturės jokių kitų išlaidų ar 
pareigų, nei nustatytosios sutartyje;
(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;
(l) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti 
sutarties klausimais po pardavimo, 
pavyzdžiui, dėl valdymo sprendimų, 
išlaidų didinimo ir pasiteiravimų bei 
skundų tvarkymo;
(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 susitarimus dėl 
kredito ir papildomos sutarties, susijusios 
su sutartimi, pabaigos sąlygas, jei 
atsisakoma sutarties; informacija apie 
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tokio atsisakymo sąlygas;
(n) informacija apie išankstinio mokėjimo 
draudimą laikotarpiu, per kurį vartotojas 
turi teisę atsisakyti sutarties pagal 5 
straipsnio 1–3 punktus;
(o) nuoroda kam ir kaip turi būti 
siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;
(p) elgesio kodekso buvimas, turinys, 
kontrolė ir įgyvendinimas;
(q) neteisminio ginčų sprendimo 
galimybė.

III. INFORMACIJA APIE 
NUOSAVYBĖS OBJEKTUS
(c) jei sutartyje kalbama apie konkretų 
nekilnojamąjį turtą, tikslus to turto ir jo 
buvimo vietos aprašymas, jei reikia, kartu 
su žemės registro, viešojo registro, 
kadastro arba atitinkamų su turtu 
susijusių įrašų informacija ir kopijomis; 
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;
(f) paslaugos (pvz., elektra, vanduo, 
priežiūra, šiukšlių išvežimas), kuriomis 
vartotojas turi arba turės teisę naudotis, ir 
šių paslaugų teikimo sąlygos;
(g) taikytinais atvejais – bendra įranga, 
pvz.: baseinas, suomiška pirtis ir t. t., 
kuria vartotojas turi arba gali turėti teisę 
naudotis, ir naudojimosi ja sąlygos.

IV. INFORMACIJA APIE SĄNAUDAS
(h) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti;
(i) suma, kurią vartotojas turi sumokėti už 
paslaugas (pvz., elektrą, vandenį, 
priežiūrą, šiukšlių išvežimą);
(j) taikytinais atvejais – suma, kurią 
vartotojas turi sumokėti už bendrą įrangą, 
pvz., baseiną ar suomišką pirtį, kuria 
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vartotojas turi arba gali turėti teisę 
naudotis;
(k) tikslus aprašymas, kaip bus 
apskaičiuojamos visos sąnaudos, 
susijusios su pakaitinio naudojimosi 
bendra nuosavybe sutartimi, kaip šios 
sąnaudos bus prisiskiriamos vartotojams, 
kaip ir kada jos gali būti didinamos; 
mokesčių, susijusių su naudojimusi turtu, 
apskaičiavimo metodas, privalomieji 
įstatymu nustatyti mokesčiai (pavyzdžiui, 
valstybiniai mokesčiai ir rinkliavos) ir 
papildomos administravimo išlaidos (pvz.: 
valdymo, priežiūros ir remonto);
(l) taikytinais atvejais – informacija apie 
tai, ar nuosavybės teisė į būstą apsunkinta 
kokiais nors kitais mokesčiais, hipoteka, 
įkeitimu ar areštu;
(m) pareiškimas, kad vartotojas neturės 
jokių kitų išlaidų ar pareigų, nei 
nustatytosios sutartyje;
V. TEISĖ ATSISAKYTI 
SUTARTIES IR SUTARTIES 
NUTRAUKIMAS
(n) informacija apie teisę atsisakyti 
sutarties ir sutarties atsisakymo 
pasekmės; taikytinais atvejais –
informacija apie susitarimus dėl kredito ir 
papildomos sutarties, susijusios su 
sutartimi, pabaigos sąlygas, jei 
atsisakoma sutarties; informacija apie 
tokio atsisakymo sąlygas;
(o) informacija apie tai, kam ir kaip turi 
būti siunčiamas pranešimas apie 
atsisakymą;
(p) sutarties nutraukimo sąlygos, 
pasekmės ir informacija apie vartotojo 
pareigą padengti dėl sutarties nutraukimo 
galinčias atsirasti išlaidas;
(q) informacija apie išankstinio mokėjimo 
draudimą laikotarpiu, per kurį vartotojas 
turi teisę atsisakyti sutarties pagal 5 
straipsnio 1–3 punktus;
VI. PAPILDOMA INFORMACIJA
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(r) informacija apie tai, kaip tvarkoma 
turto priežiūra ir remontas bei 
administravimas ir valdymas, įskaitant ar 
ir kaip vartotojai gali daryti įtaką ir 
prisidėti priimant sprendimus šiais 
klausimais;
(s) 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;
(t) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti 
sutarties klausimais po pardavimo, 
pavyzdžiui, dėl valdymo sprendimų, 
išlaidų didinimo ir pasiteiravimų bei 
skundų tvarkymo;
(u) tais atvejais, kai prekiautojas yra 
pasirašęs elgesio kodeksą – informacija 
apie tą kodeksą;
(w) taikytinais atvejais – informacija apie 
neteisminio ginčų sprendimo galimybę.

Pagrindimas

Atitinka naujausią Tarybos tekstą.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomi reikalavimai dėl statomo 
gyvenamojo būsto, kaip nustatyta 3 
straipsnyje

Papildomi reikalavimai dėl statomo 
gyvenamojo būsto, kaip nustatyta 3a 
straipsnyje

(a) gyvenamojo būsto baigtumas ir
paslaugos, kurioms esant gyvenamuoju 
būstu bus galima visapusiškai naudotis 
(dujų, elektros, vandens ir telefono 
prijungimas);

(a) gyvenamojo būsto baigtumas,
paslaugos, kurioms esant gyvenamuoju 
būstu bus galima visapusiškai naudotis 
(dujų, elektros, vandens ir telefono 
prijungimas) ir visa kita įranga, kuria 
vartotojas galės naudotis;

(b) realus apytikris gyvenamojo būsto 
užbaigimo ir paslaugų, kurioms esant 

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

būstu bus galima visapusiškai naudotis 
(dujų, elektros, vandens ir telefono 
prijungimas), teikimo pradžios ir visos 
kitos įrangos, kuria vartotojas galės 
naudotis, užbaigimo galutinis terminas;

(c) jeigu tai konkretus nekilnojamasis 
turtas, statybos leidimo numeris bei 
kompetentingos institucijos ar institucijų 
pavadinimas(-ai) ir adresas(-ai);

(c) taikytinais atvejais – statybos leidimo 
numeris bei kompetentingos institucijos ar 
institucijų pavadinimas(-ai) ir adresas(-ai), 
jeigu sutartis susijusi su konkrečiu 
nekilnojamuoju turtu;

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

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

Pagrindimas

Atitinka naujausią Tarybos tekstą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija 3a straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija

I. INFORMACIJA APIE 
PREKIAUTOJĄ

(a) šalių tapatybė ir gyvenamoji vieta 
(buveinės adresas), įskaitant konkrečią 
informaciją apie prekiautojo teisinį 
statusą sutarties sudarymo momentu, 
šalių parašai ir data bei vieta, kurioje 
sutartis sudaryta;

(a) prekiautojo tapatybė, gyvenamoji vieta 
(buveinės adresas) ir teisinis statusas;

II. INFORMACIJA APIE ĮGYTAS 
TEISES

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

(b) tikslus teisės, kuri yra sutarties 
objektas, pobūdis ir turinys, tikslus 
sutartimi vartotojui suteikiamų teisių 
aprašymas, įskaitant vartotojo galimybės 
naudotis tomis teisėmis apribojimus (pvz., 
ribotą galimybę naudotis pasiūlymais, 
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teikiamais pagrindu „pirmas atėjai, 
pirmas gavai“, arba tam tikros nuolaidos 
galiojimo laiko apribojimus);

(c) 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;

(c) 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;

III. INFORMACIJA APIE SĄNAUDAS
(d) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti; (d) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, 

įskaitant pasikartojančias išlaidas;

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

(e) pareiškimas, kad vartotojas neturės 
jokių kitų išlaidų ar pareigų, nei 
nustatytosios sutartyje;

(f) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti 
sutarties klausimais po pardavimo, 
pavyzdžiui, dėl pasiteiravimų bei skundų
tvarkymo;

IV. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES 
IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

(g) 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;

(f) informacija apie teisę atsisakyti sutarties 
ir šio atsisakymo pasekmės; taikytinais 
atvejais – informacija apie susitarimus dėl 
bet kokios kredito ir papildomos sutarties, 
susijusios su sutartimi, pabaigos sąlygas, 
jei atsisakoma sutarties; informacija apie 
nutraukimo sąlygas;

(h) informacija apie išankstinio mokėjimo 
draudimą laikotarpiu, per kurį vartotojas 
turi teisę atsisakyti sutarties pagal 5 
straipsnio 1–3 punktus;
(i) nuoroda kam ir kaip turi būti 
siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

(g) informacija apie tai, kam ir kaip turi 
būti siunčiamas pranešimas apie 
atsisakymą;

(h) sutarties nutraukimo sąlygos, 
pasekmės ir informacija apie vartotojo 
pareigą padengti dėl sutarties nutraukimo 
galinčias atsirasti išlaidas;
(i) informacija apie išankstinio mokėjimo 
draudimą laikotarpiu, per kurį vartotojas 
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turi teisę atsisakyti sutarties pagal 5 
straipsnio 1–3 punktus;
V. PAPILDOMA INFORMACIJA
(j) kalba (-os), kuriomis galima bendrauti 
sutarties klausimais po pardavimo, 
pavyzdžiui, dėl pasiteiravimų bei skundų 
tvarkymo;

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

(k) tais atvejais, kai prekiautojas yra 
pasirašęs elgesio kodeksą – informacija 
apie tą kodeksą;

(k) neteisminio ginčų sprendimo galimybė. (l) taikytinais atvejais – informacija apie 
neteisminio ginčų sprendimo galimybę.

Pagrindimas

Perimamas naujausias Tarybos tekstas.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija 3a straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija

I. INFORMACIJA APIE 
PREKIAUTOJĄ

(a) šalių tapatybė ir gyvenamoji vieta 
(buveinės adresas), įskaitant konkrečią 
informaciją apie prekiautojo teisinį 
statusą sutarties sudarymo momentu, 
šalių parašai ir data bei vieta, kurioje 
sutartis sudaryta;

(a) prekiautojo tapatybė, gyvenamoji vieta 
(buveinės adresas) ir teisinis statusas;

II. INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS 
PASLAUGAS
(b) tikslus paslaugų, kurios bus teikiamos 
pagal sutartį (pvz., rinkodaros) 
aprašymas;
III. INFORMACIJA APIE SĄNAUDAS

(b) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti už 
perpardavimo paslaugas;

(c) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti už 
perpardavimo paslaugas;

(c) nuostata, kurioje nustatyta, kad 
vartotojas neturės jokių kitų išlaidų ar 

(d) pareiškimas, kad vartotojas neturės 
jokių kitų išlaidų ar pareigų, nei 
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pareigų, nei nustatytosios sutartyje; nustatytosios sutartyje;

(d) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti 
su prekiautoju, pavyzdžiui, dėl 
pasiteiravimų bei skundų tvarkymo;

IV. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES IR 
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

(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 atsisakyti 
perpardavimo sutarties ir šio atsisakymo 
pasekmės;

(f) informacija apie išankstinio mokėjimo 
draudimą iki tol, kol faktiškai įvyks 
pardavimas arba perpardavimo sutartis 
kitaip yra pasibaigusi;
(g) nuoroda kam ir kaip turi būti 
siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

(f) informacija apie tai, kam ir kaip turi 
būti siunčiamas pranešimas apie 
atsisakymą;

(g) sutarties nutraukimo sąlygos, 
pasekmės ir informacija apie vartotojo 
pareigą padengti dėl sutarties nutraukimo 
galinčias atsirasti išlaidas;
(h) informacija apie išankstinio mokėjimo 
draudimą iki tol, kol faktiškai įvyks 
pardavimas arba perpardavimo sutartis 
kitaip yra pasibaigusi;
V. PAPILDOMA INFORMACIJA
(i) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti 
su prekiautoju, pavyzdžiui, dėl 
pasiteiravimų bei skundų tvarkymo;

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

(j) tais atvejais, kai prekiautojas yra 
pasirašęs elgesio kodeksą – informacija 
apie tą kodeksą;

(i) neteisminio ginčų sprendimo galimybė. (k) taikytinais atvejais – informacija apie
neteisminio ginčų sprendimo galimybę.

Pagrindimas

Atspindi naujausią Tarybos tekstą.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija 3a straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija

I. INFORMACIJA APIE 
PREKIAUTOJĄ

(a) šalių tapatybė ir gyvenamoji vieta 
(buveinės adresas), įskaitant konkrečią 
informaciją apie prekiautojo teisinį 
statusą sutarties sudarymo momentu, 
šalių parašai ir data bei vieta, kurioje 
sutartis sudaryta;

(a) prekiautojo tapatybė, gyvenamoji vieta 
(buveinės adresas) ir teisinis statusas;

II. INFORMACIJA APIE ĮGYTAS 
TEISES

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

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

(c) tinkamas turto objektų bei jų buvimo 
vietos aprašymas; jei sutartyje kalbama 
apie kitokį gyvenamąjį būstą nei 
nekilnojamasis turtas, tinkamas 
gyvenamojo būsto ir įrangos aprašymas;

(c) paaiškinimas, kaip veikia keitimosi 
sistema, keitimosi galimybės ir būdai bei 
nuoroda, kiek yra poilsiaviečių, kiek narių 
dalyvauja keitimosi sistemoje ir kokie 
galimybės įsigyti tam tikrą vartotojo 
pasirinktą būstą apribojimai, pvz., dėl 
paklausos kulminacijos periodų ir (arba) 
galimos būtinybės užsisakyti būstą prieš 
daug laiko, nuorodos apie vartotojo į 
keitimosi sistemą atiduodamų pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe teisių 
apribojimus, atitinkamais atvejais 
įskaitant apribojimus, grindžiamus 
vartotojui priskirtų arba turimų taškų 
skaičiumi, ir konkrečių keitimosi 
galimybių pavyzdžiai;

(d) 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;

(d) 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;

III. INFORMACIJA APIE 
NUOSAVYBĖS OBJEKTUS
(e) tinkamas turto objektų bei jų buvimo 
vietos aprašymas; jei sutartyje kalbama 
apie kitokį gyvenamąjį būstą nei 
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nekilnojamasis turtas, tinkamas 
gyvenamojo būsto ir įrangos aprašymas;
IV. INFORMACIJA APIE SĄNAUDAS

(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);

(f) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti už
narystę keitimosi sistemoje, visos 
atnaujinimo rinkliavos ir dabartinė kaina 
už vieną keitimąsi;

(g) informacija apie prekiautojo pareigą 
prieš susitariant dėl kiekvieno siūlomo 
keitimosi suteikti išsamią informaciją apie 
papildomus mokesčius, kuriuos vartotojas 
turės mokėti įvykus keitimuisi;

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

(h) pareiškimas, kad vartotojas neturės 
jokių kitų išlaidų ar pareigų, nei 
nustatytosios sutartyje;

(g) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti 
su prekiautoju, pavyzdžiui, dėl 
pasiteiravimų bei skundų tvarkymo;
(h) paaiškinimas kaip veikia keitimosi 
sistema; keitimosi galimybės ir būdai bei 
nuoroda, kiek yra poilsiaviečių ir kiek 
narių dalyvauja keitimosi sistemoje, taip 
pat konkrečių keitimosi galimybių 
pavyzdžiai;

V. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES IR 
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

(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 šio atsisakymo pasekmės; taikytinais 
atvejais – informacija apie susitarimus dėl 
kredito ir papildomos sutarties, susijusios 
su sutartimi, pabaigos sąlygas, jei 
atsisakoma sutarties; informacija apie 
nutraukimo sąlygas;

(j) informacija apie tai, kam ir kaip turi 
būti siunčiamas pranešimas apie 
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atsisakymą;
(j) informacija apie išankstinio mokėjimo 
draudimą laikotarpiu, per kurį vartotojas 
turi teisę atsisakyti sutarties pagal 5 
straipsnio 1–3 punktus;

(k) informacija apie išankstinio mokėjimo 
draudimą laikotarpiu, per kurį vartotojas 
turi teisę atsisakyti sutarties pagal 5 
straipsnio 1–3 punktus;

VI. PAPILDOMA INFORMACIJA
(k) nuoroda kam ir kaip turi būti 
siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

(l) kalba(-os), kuriomis galima bendrauti 
su prekiautoju, pavyzdžiui, dėl 
pasiteiravimų bei skundų tvarkymo;

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

(m) tais atvejais, kai prekiautojas yra 
pasirašęs elgesio kodeksą – informacija 
apie tą kodeksą;

(m) neteisminio ginčų sprendimo 
galimybė.

(n) taikytinais atvejais – informacija apie
neteisminio ginčų sprendimo galimybę.

Pagrindimas

Atitinka naujausią Tarybos tekstą.
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