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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 1
1 nurodomoji dalis

– atsižvelgdamas į EB sutarties 49, 95 ir 153 straipsnius,

Or. el

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 2
11 nurodomoji dalis (nauja)

– atsižvelgdamas į bendrovės „Equitable Life Assurance Society“ krizės tyrimo 
komiteto išvadas ir rekomendacijas,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 2
A konstatuojamoji dalis 

A. kadangi paslaugų sektorius, labai lemiantis ekonominį ir socialinį ES vystymąsi, 
nuolatos auga ir paslaugos sudaro beveik 70 proc. ES BVP,

Or. el

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 4
Aa (nauja) konstatuojamoji dalis

Aa. kadangi, nors Bendrijos teisėje, EB sutartyje, įtvirtintas laisvo paslaugų teikimo
principas, antrinių Bendrijos teisės aktų, kurie bendrai reguliuotų teisinius 
paslaugų teikėjo ir vartotojo santykius, nėra, 

Or. el

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 5
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi vartotojų saugumo padėtis ir vartotojų apsaugos lygis valstybėse narėse 
nevienodi tarptautinių paslaugų teikimo požiūriu, o prekių sektoriuje tarptautiniai ir 
Bendrijos įstatymai numato pakankamą vartotojų apsaugą,

Or. el

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 6
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi naujausios Eurobarometro apklausos rodo, kad 33 proc. vartotojų teigia, 
jog jiems buvo atsisakyta parduoti arba suteikti paslaugas dėl to, kad vartotojas toje 
valstybėje neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Andreas Schwab

Pakeitimas 7
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi dabartinį ES vartotojų teisyną sudarantys teisės aktai yra nenuoseklūs: 
atsižvelgiant į Sutartyse numatytą kompetencijos pasidalijimą, aiškios, ES nustatytos 
taisyklės taikomos tik kai kuriems sektoriams ar paslaugoms, pvz., nuotolinės 
prekybos sutartims, nesąžiningai komercinei praktikai, vartojimo kreditams, atostogų 
išvykoms ir teisei tam tikru laiku naudotis nekilnojamuoju turtu,

Or. de

Pakeitimą pateikė Andreas Schwab

Pakeitimas 8
H konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 9
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi esama įrodymų, leidžiančių teigti, kad dėl teisės aktų nenuoseklumo šiuo 
metu vartotojai gali būti atbaidomi nuo dalyvavimo tarptautiniuose sandoriuose ir 
suteikiama nepageidaujama galimybė veikti tarptautinio masto sukčiams ir 
apgavikams,

Or. en

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 10
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi nei vartotojas, nei paslaugų teikėjas negali visuomet aiškiai nustatyti, kokia 
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teisinė sistema taikytina kiekvienam jų veiklos aspektui, t. y. ar taikomi 
priimančiosios arba buveinės valstybės civilinės teisės įstatymai, ar priimančiosios 
arba buveinės valstybės reguliavimo sistema,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 11
Ja konstatuojamoji dalis (nauja)

Ja. kadangi, jei vartotojo patirtis yra neigiama, jis dažnai neteisingai priskiria tai 
visiems tarptautinių paslaugų teikėjams, siūlantiems paslaugas užsienio valstybėje,

Or. en

Pakeitimą pateikė Evelyne Gebhardt

Pakeitimas 12
La konstatuojamoji dalis (nauja) 

La. kadangi draudimo bendrovės dažnai trukdo laisvam paslaugų judėjimui, nes jos 
nėra pasirengusios išplėsti atsakomybės už paslaugų arba paslaugų teikėjų žalą 
kitoje valstybėje nei ta, kurioje draudimo sutartis buvo sudaryta,

Or. de

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 13
M konstatuojamoji dalis

M. kadangi Bendrijos lygiu nėra teisinės struktūros, leidžiančios vartotojams vykdyti 
kolektyvinius tarptautinius veiksmus kovoje su sukčiais ir blogų paslaugų teikėjais, 
ir susidaro reguliavimo sistemos atotrūkis, o ypač todėl, kad tai yra kliūtis 
tarptautiniu lygiu atlyginti vartotojams žalą ir kompensuoti nuostolius,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 14
N konstatuojamoji dalis

N. kadangi kai kuriose valstybėse narėse trūksta kompetentingų tarnybų, galinčių padėti 
spręsti ginčus neteismine tvarka, o esamos struktūros Bendrijos lygiu – Europos 
neteisminis tinklas (EEJ-Net) ir Finansinių paslaugų srities ginčų neteisminio 
sprendimo tinklas (FIN-NET) – yra nepakankamai žinomos ir nepakankamai 
finansuojamos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriela Creţu

Pakeitimas 15
Na konstatuojamoji dalis (nauja)

Na. kadangi, jei vartotojo supratimas ir galimybės gauti informaciją labai skiriasi, jie 
atsiduria blogesnėje padėtyje sudarydami sutartį,

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 16
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi nei vartotojas, nei paslaugos teikėjas nežino, kurie teisės aktai turi būti 
taikomi tarptautiniuose vartotojų sandoriuose, dėl to didėja išlaidos ir gaištamas 
laikas, o jiems daromas spaudimas gauti informaciją ir keliama didelė rizika,

Or. el
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Pakeitimą pateikė Lasse Lehtinen

Pakeitimas 17
1a dalis (nauja)

1a. yra įsitikinęs, kad Paslaugų direktyva1, kuri turės būti perkelta į nacionalinę teisę 
visose valstybėse narėse iki 2009 m. gruodžio 28 d., turės didžiulę įtaką 
tarptautinėms paslaugoms, tačiau pažymi, kad direktyvoje neatsižvelgiama į realius 
paslaugų teikėjų įsipareigojimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 18
1a dalis (nauja)

1a. tiki, kad teisinės ES paslaugų teikėjų įpareigojimų sistemos išaiškinimas sudarys 
sąlygas didesnei konkurencijai ir geresniam vartotojų pasirinkimui, tuo pačiu metu 
ji neturėtų sukurti nepateisinamų kliūčių laisvam paslaugų judėjimui vidaus 
rinkoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 19
Ja konstatuojamoji dalis (nauja)

Ja. kadangi teisinių ir statutinių sistemų, kurios yra taikomos įvairiose valstybėse 
narėse, paieškų ir palyginimo išlaidos paslaugas gaunantiems vartotojams ir MVĮ 
yra pernelyg didelės, nes ekonominės galios ir patirties požiūriu jų padėtis, palyginti 
su paslaugų teikėjais, yra ne tokia palanki, ir kadangi, remiantis galiojančia 
tarptautine civiline teise, taikomi valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs paslaugų 
teikėjas, įstatymai, 

Or. el

  
1 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OJ 
L...).
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Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 20
Jb konstatuojamoji dalis

Jb. kadangi nei vartotojas, nei paslaugos teikėjas nežino, kurie teisės aktai turi būti 
taikomi tarptautiniuose vartotojų sandoriuose, skirtingai nei priemonėms, kurios buvo 
priimtos dėl prekių judėjimo ES,

Or. el

Pakeitimą pateikė Andreas Schwab

Pakeitimas 21
2 dalis

2. tiki, kad (išbraukta) skirtingi paslaugų teikėjų įsipareigojimai ir įstatymų, reglamentų 
ir administracinės praktikos valstybėse narėse įvairovė, kai (išbraukta) pasinaudoti 
bendrais ES ištekliais yra sudėtingiau, taip pat suteikia geresnes vartotojų apsaugos 
priemonių konkurencijos galimybes;

Or. de

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 22
2 dalis

2. yra įsitikinęs, kad skirtingi paslaugų teikėjų įsipareigojimai ir įstatymų, reglamentų ir 
administracinės praktikos valstybėse narėse įvairovė yra paslaugų teikėjų ir vartotojų
nesaugumo ir skaidrumo trūkumo priežastis ir trukdo kuo veiksmingiau pasinaudoti 
bendrais ES ištekliais 

Or. el

Pakeitimą pateikė Lasse Lehtinen

Pakeitimas 23
3a dalis (nauja)

3a. nurodo, kad paslaugų teikimo požiūriu paslaugų vartotojai pagal Bendrijos acquis 
nėra taip gerai apginti, kaip vartotojai, perkantys prekes, ir tai, kad Paslaugų 
direktyva šio atotrūkio negalės įveikti;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Lasse Lehtinen

Pakeitimas 24
4a dalis (nauja)

4a. yra įsitikinęs, kad ne tik vartotojams, bet ir iš dalies mažoms ir vidutinėms įmonėms, 
tarptautinių paslaugų pirkėjams ir pardavėjams bus naudingas didesnis teisinis 
tikrumas, supaprastinimas ir išlaidų mažinimas, taikant Bendrijos priemonę dėl 
tarptautinių paslaugų teikėjų pagrindinių realių įsipareigojimų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 25
5 dalis

5. ragina Komisiją įsidėmėti, kad, kalbant apie paslaugų teikėjų įsipareigojimus, tarp 
viešojo ir privačiojo sektorių paslaugų teikėjų negali būti įžiūrima jokių skirtumų, ir 
vartotojų apsaugos atžvilgiu direktyvų taikymas jiems turėtų būti visiškai vienodas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 26
5a dalis (nauja)

5a. pripažįsta, kad nors galiojančiuose ES įstatymuose, pvz., Paslaugų direktyvoje ir 
Nesąžiningos komercinės praktikos direktyvoje, nenumatoma jokių konkrečių 
nuostatų, reguliuojančių tarptautinę paslaugų teikėjų atsakomybę, tai gali turėti 
netiesioginį poveikį šios srities valstybių narių įstatymams;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 27
5b dalis (nauja)

5b. ragina Komisiją atidžiai stebėti esamų ir būsimų horizontaliųjų ir sektorių įstatymų 
dėl tarptautinių paslaugų teikėjų atsakomybės perkėlimą į nacionalinę teisę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 28
5c dalis (nauja)

5c. ragina Komisiją išnagrinėti priemones, pvz., Europos standartų nustatymą, 
kuriomis būtų skatinamas teikiamų paslaugų saugumas ir užtikrinamos vartotojų 
teisės, susijusios su valstybių narių teikiamomis tarptautinėmis paslaugomis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 29
Paantraštė „Elgesio kodeksas“

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 30
6 dalis

6. pripažįsta sektorių paslaugų teikėjų savanoriškų elgesio kodeksų atsiradimą; tiki,
kad šie kodeksai gali papildyti įstatymus stiprindami vartotojų pasitikėjimą, ypač jei 
tai derinama su kokybės sertifikavimo mechanizmu ir ginčų sprendimo sistema;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 31
6 dalis

6. pripažįsta, kad paslaugų teikėjų atsakomybė, nors ir skirtingo laipsnio, yra 
numatyta visose valstybėse narėse, tačiau tiki, kad siekiant didesnio aiškumo ir 
stiprinant vartotojų pasitikėjimą, reikalingas tam tikras suartėjimas, ypač 
pagrindiniuose tarptautiniuose sektoriuose, taip pat tiki, kad būtinas didesnis 
nacionalinių reguliavimo institucijų ir profesinių organizacijų bendradarbiavimas, 
kai to reikia;

Or. en

Pakeitimą pateikė Andreas Schwab

Pakeitimas 32
7 dalis

7. ragina Komisiją pateikti tinkamą pasiūlymą dėl įvairiašalės horizontaliosios 
priemonės, kurią panaudojant būtų stiprinamas (išbraukta) vartotojų pasitikėjimas 
tarptautine prekyba paslaugomis, suvienodinant taisykles dėl tarptautinių paslaugų 
teikimo, kad būtų užtikrinta aukšta vartotojų apsaugos kokybė;

Or. de

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 33
7 dalis

7. ragina Komisiją pateikti tinkamą vertinimą, kuriame būtų išnagrinėti galiojantys ir 
būsimi vidaus rinkos įstatymai tarptautinių paslaugų teikėjų įsipareigojimų srityje ir 
dėl įvairiašalės horizontaliosios priemonės, kurią panaudojant būtų (išbraukta)
stiprinamas vartotojų pasitikėjimas; siūlo, kad vertinimo rezultatai būtų panaudoti 
šiuo metu atliekamoje Vartotojų teisyno peržiūroje;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 34
7 dalis

7. ragina Komisiją, tęsiant darbą sektorių pagrindu, svarbiose srityse, pvz., sveikatos 
paslaugų, įvertinti padėtį paslaugų teikėjo atsakomybės požiūriu ir, kur įmanoma, 
siekti sukurti išsamią teisinę sistemą, leidžiančią suderinti įvairias sektorių 
direktyvas ir įvertinti galimos įvairiašalės horizontaliosios priemonės poreikį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Andreas Schwab

Pakeitimas 35
8 dalis

8. mano, kad į tokią įvairiašalę horizontaliąją priemonę turėtų būti įtrauktos pagrindinės 
bendrosios nuostatos, pagal kurias būtų reikalaujama atitinkamos informacijos apie 
kainodarą, sutarčių sąlygas ir veiksmus netinkamų arba uždelstų paslaugų atveju
(išbraukta); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 36
8 dalis

8. mano, kad tokiame įvertinime turėtų būti atsižvelgiama į tokius aspektus kaip 
atitinkamos informacijos apie kainodarą reikalavimą, sutarčių sąlygas ir veiksmus 
netinkamų arba uždelstų paslaugų atveju, tiesioginę ir netiesioginę paslaugų teikėjų 
atsakomybę ir kolektyvinį žalos atlyginimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 37
8 dalis

8. ragina Komisiją aiškiai apibrėžti privačios tarptautinės teisės priemonių ir vidaus 
rinkos teisės priemonių tarpusavio sąveiką siekiant, kad neliktų abejonių, kada yra 
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taikomi vietos valstybės ar priimančiosios valstybės įstatymai arba reglamentai ir 
palikti kiek galint mažiau spragų atsakomybės, taikomos paslaugų teikėjams, 
sistemoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė 

Pakeitimas 38
8a dalis (nauja)

8a. ragina Komisiją išnagrinėti, kaip draudimo pramonė vykdo tarptautines draudimo 
operacijas; ragina Komisiją, jei būtina, atlikti tam tikrus veiksmus ir pašalinti šias 
kliūtis laisvai teikti paslaugas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Evelyne Gebhardt

Pakeitimas 39
8b dalis (nauja)

8b. laikosi nuomonės, kad paslaugų teikėjai, atsižvelgiant į jų pareigą rūpintis, turėtų 
imtis atsakomybės dėl paslaugų, kurių vykdymą pagal sutartis jie perleido kitiems 
paslaugų teikėjams,

Or. de

Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 40
8c dalis (nauja)

8c. mano, kad Komisija turėtų atsižvelgti į bet kurios iniciatyvos poveikį mažoms ir 
vidutinėms įmonėms;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 41
8d dalis (nauja)

8d. ragina visus Komisijos generalinius direktoratus, dalyvaujančius rengiant paslaugų 
sektoriaus įstatymus, aktyviai tęsti darbą dėl Bendrosios pagrindų sistemos, 
įtraukiant skyrius dėl paslaugų sutarčių, ypač tose srityse, kur jau vykdoma arba 
numatoma vykdyti aktyvi tarptautinė veikla, pvz., finansinių paslaugų ir sveikatos 
sektoriuose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 42
8e dalis (nauja)

8e. ragina Komisiją toliau kurti, finansuoti ir skatinti EEJ-Net ir FIN-NET darbą ir, jei 
pagrindiniuose valstybių narių sektoriuose alternatyvios ginčų sprendimo (ADR) 
sistemos išliks neprieinamos, svarstyti bent rekomendacijos šiuo klausimu galimybę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 43
8f dalis (nauja)

8f. ragina Komisiją toliau aktyviai spręsti Europos teisinės priemonės panaudojimą 
siekiant supaprastinti kolektyvinius veiksmus vartotojams veikti tarptautiniu mastu, 
kad teisinės žalos atlyginimo galimybės taptų paprastesnės.

Or. en
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