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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 1
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi šio persvarstymo pagrindinis tikslas – sukurti tikrą vartotojų vidaus rinką, 
užtikrinant aukšto vartotojų apsaugos lygio ir įmonių konkurencingumo pusiausvyrą; 
kadangi reikalingas subalansuotas, vieningas, bendras požiūris, kuriuo vartotojai ir 
ūkio subjektai nėra priešinami,

Or. de

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 2
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi šio persvarstymo pagrindinis tikslas – sukurti tikrą vartotojų vidaus rinką, 
užtikrinant aukšto vartotojų apsaugos lygio ir įmonių konkurencingumo pusiausvyrą, 
(išbraukta)

Or. de
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Heide Rühle

Pakeitimas 3
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi šio persvarstymo pagrindinis tikslas – sukurti tikrą vartotojų vidaus rinką,
užtikrinant aukšto vartotojų apsaugos lygio ir įmonių konkurencingumo pusiausvyrą; 
kadangi reikalingas subalansuotas požiūris, kuris nesupriešintų vartotojų ir ūkio 
subjektų interesų; kadangi vis dėlto būtina atsižvelgti į tai, kad daugeliu atvejų 
vartotojų padėtis, palyginus su profesionalais, yra nepalanki – ypač tų vartotojų, 
kurie dėl savo savybių yra ypač pažeidžiami nesąžiningos komercinės praktikos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 4
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi šio persvarstymo pagrindinis tikslas – sukurti tikrą vartotojų vidaus rinką, 
užtikrinant aukšto vartotojų (ypač fizinių asmenų) apsaugos lygio ir įmonių 
konkurencingumo pusiausvyrą; kadangi reikalingas subalansuotas požiūris, kuris 
nesupriešintų vartotojų ir ūkio subjektų interesų, 

Or. el

Pakeitimą pateikė Béatrice Patrie

Pakeitimas 5
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi 90 proc. Europos įmonių yra labai mažos įmonės, kurios dėl savo pobūdžio 
su vartotoju palaiko tiesioginius pasitikėjimu pagrįstus santykius ir dažniausiai yra 
labai vietinio pobūdžio, ir kadangi vartotojų apsaugos acquis persvarstymo 
kontekste į šias ypatingas savybes reikia atsižvelgti, 

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 6
Cb konstatuojamoji dalis (nauja)

Cb. kadangi taikant minimalaus suderinimo principą negalima pasiekti suderinimo 
tikslų ir per 20 vartotojų teisės raidos metų taikant šį principą nebuvo sukurta 
visuomenei naudinga integruota mažmeninės prekybos vidaus rinka,

Or. de

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 7
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi, siekiant išvengti fragmentacijos ir atnaujinti Bendrijos teisės aktus dėl 
vartotojų apsaugos, būtina supaprastinti ir suderinti persvarstyme minėtas aštuonias 
vartotojų apsaugos direktyvas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 8
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi būtina supaprastinti ir suderinti įvairias Bendrijos direktyvas, nes esamas 
reglamentavimas susiskaidęs; kadangi siekiant atsižvelgti į greitą rinkos raidą, ypač į 
naujų tipų sandorių, būtent elektroninės prekybos ir interneto aukcionų atsiradimą ir 
problemas, kurios šioje srityje gali atsirasti – ypač poreikį įgyvendinti Bendrijos 
acquis skaitmeninėje aplinkoje, kurioje vartotojų apsauga beveik neegzistuoja, 
būtina modernizuoti Bendrijos vartotojų apsaugos įstatymus,

Or. el

Pakeitimą pateikė Andreas Schwab

Pakeitimas 9
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi būtina supaprastinti ir suderinti įvairias Bendrijos direktyvas, nes esamas 
reglamentavimas susiskaidęs; kadangi siekiant atsižvelgti į greitą rinkos raidą, ypač į 



PE 390.578v01-00 4/40 AM\671183LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

naujų tipų sandorių, būtent elektroninės prekybos ir interneto aukcionų atsiradimą, 
būtina modernizuoti Bendrijos vartotojų apsaugos įstatymus; ir kadangi Bendrijos 
vartotojų teisė turi būti pakankamai lanksti ir principinė, kad ja būtų galima 
atsižvelgti į būsimą praktiką,

Or. de

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 10
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. yra pasiryžęs galutinai sukurti 493 milijonams Bendrijos vartotojų naudingą 
Europos mažmeninės prekybos vidaus rinką ir sutarčių bei prekybos teisėje 
panaikinti visas likusias konkurencijos kliūtis,

Or. de

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 11
F konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 12
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi būtina išsaugoti teisinę aplinką, prie kurios vartotojai labai prisirišę, ypač dėl 
to, kad jie yra pripratę prie apsaugos priemonių, kurios atitinka specifines tradicijas; 
kadangi nustatant derinimo apimtį reikia išlaikyti pusiausvyrą, atsižvelgiant į
maksimaliu suderinimu pagrįstų direktyvų, kaip antai Nesąžiningos komercinės 
praktikos direktyvos, įgyvendinimo įvertinimą,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Nicola Zingaretti

Pakeitimas 13
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi, nepažeidžiant sektoriaus teisės aktų, būtina išsaugoti tam tikras nacionalines 
taisykles, prie kurių vartotojai labai prisirišę, nes jos jiems suteikia ypač aukšto 
lygmens apsaugą arba atitinka specifines tradicijas (išbraukta),

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Heide Rühle

Pakeitimas 14
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi būtina išsaugoti tam tikras nacionalines taisykles, prie kurių vartotojai labai 
prisirišę, nes jos jiems suteikia ypač aukšto lygmens apsaugą arba atitinka specifines 
tradicijas; kadangi derinimas turi vykti atsargiai, nes praėjo dar nedaug laiko nuo tada, 
kai Bendrijos įstatymų leidėjas įgyvendino maksimaliu suderinimu pagrįstas 
direktyvas, kaip antai Nesąžiningos komercinės praktikos direktyvą; kadangi pereiti 
prie visiško suderinimo reikėtų tik išskirtinėse ir tiksliai apibrėžtose srityse, 
nustatant išankstinę sąlygą, kad šis suderinimas negali pažeisti nacionalinių 
vartotojų apsaugos standartų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 15
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi rengiant persvarstymą reikėtų pasinaudoti ir jį pagrįsti darbais, kurie buvo 
atlikti kuriant vadinamąją Europos sutarčių teisės bendrąją pagrindų sistemą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 16
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi šis persvarstymas, kuriame bus aptariamos vartotojų sutartys, turėtų būti 
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nuosekliai suderintas su darbais, atliekamais sutarčių teisės kontekste, ir įtrauktas į 
bendrosios pagrindų sistemos kūrimą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Diana Wallis ir Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 17
1 dalis

1. rekomenduoja, kad šio persvarstymo sritis būtų skirta persvarstyme nurodytoms 
aštuonioms vartotojų apsaugos direktyvoms atnaujinti ir darninti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 18
1 dalis

1. pritaria Komisijos nuomonei, kad Elektroninės prekybos direktyvos, taip pat 
Nuotolinių finansinių paslaugų, Vartojamojo kredito ir Nesąžiningos komercinės 
praktikos direktyvų pakeitimas nepatenka į šio persvarstymo sritį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 19
1 dalis

1. rekomenduoja į šio persvarstymo sritį įtraukti Elektroninės prekybos direktyvą, taip 
pat Nuotolinių finansinių paslaugų, Vartojamojo kredito ir Nesąžiningos komercinės 
praktikos direktyvas, kadangi visos šios direktyvos tarpusavyje susijusios ir yra 
Europos vartotojų apsaugos mechanizmo dalys; ragina Komisiją Parlamentui ir 
Tarybai pateikti Elektroninės prekybos direktyvos įgyvendinimo ataskaitą, kurioje 
būtų nagrinėjami su vartotojų pasitikėjimu susiję klausimai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Donato Tommaso Veraldi

Pakeitimas 20
1a dalis (nauja)

1a. siūlo, kad laikantis „geresnės teisėkūros“ iniciatyvos principų, į vartotojų acquis
taikymo sritį neturėtų patekti sandoriai, kurių suma mažesnė, nei 120 eurų,

Or. it

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 21
2 dalis

2. teikia pirmenybę kombinuotajam metodui, konkrečiai – horizontaliajai priemonei, 
skiriant dėmesį galiojančių teisės aktų suderinimui, pasinaudojant galimybe ištaisyti 
spragas ir pašalinti nesuderinamumus ir šio persvarstymo netransformuojant į 
vartotojų sutarčių teisę; mano, kad svarbūs pokyčiai turėtų būti toliau svarstomi 
atskirai – sektoriaus direktyvose;

Or. de

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 22
2 dalis

2. teikia pirmenybę mišriajam metodui, konkrečiai – horizontaliajai priemonei, prireikus 
derinamai su vertikaliaisiais veiksmais, kuri turėtų užtikrinti suderinimą su esama 
teisėkūra, tam tikrus bendrus klausimus reglamentuojant visose direktyvose; mano, 
kad tam tikri klausimai vis dėlto yra specifiniai, susiję su tam tikromis sritimis ir kad 
sektoriaus direktyvos turėtų būti skirtos specifiniams, į horizontaliosios priemonės 
taikymo sritį nepatenkantiems klausimams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Béatrice Patrie

Pakeitimas 23
2a dalis (nauja)

2a. mano, kad horizontalioji priemonė turėtų būti reguliariai persvarstoma ir, jei reikia, 
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atsižvelgiant į galimą pakeitimą, turėtų būti vertinamas jos veiksmingumas ir 
poveikis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 24
2b dalis (nauja)

2b. prieštarauja Bendrijos acquis persvarstymui, jei tai daroma siekiant išplėsti 
galiojančių sektoriaus direktyvų taikymo sritį ar nustatyti papildomas direktyvas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson ir André Brie

Pakeitimas 25
3a dalis (nauja)

3a. mano, kad, atsižvelgiant į egzistuojančias problemas, horizontaliąja priemone, skirta 
tik apsaugoti nuo klaidinančios ir nesąžiningos praktikos, tikslų pasiekti nepavyks; 
todėl mano, kad horizontalioji priemonė (pagrindų direktyva dėl sąžiningos 
prekybos ir komercinės praktikos) bet kuriuo atveju privalo būti lanksti ir 
perspektyvi ir suteikti ES vartotojams aukšto lygio apsaugą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 26
4 dalis

4. primena, kad derinimu turi būti siekiama palyginamo vartotojų apsaugos lygmens 
visose valstybėse narėse, nebūtinai suderinant visus nacionalinius mechanizmus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Janelly Fourtou

Pakeitimas 27
4 dalis

4. primena, kad suderinimu būtina užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygmenį;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Christel Schaldemose

Pakeitimas 28
4 dalis

4. pažymi, kad dėl derinimo negali būti mažinamas vartotojų apsaugos lygmuo, kurį 
pasiekti padėjo tam tikri nacionaliniai mechanizmai;

Or. da

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 29
5 dalis

5. mano, kad kompleksinėms politikos sritims taikoma horizontalioji priemonė, kuri 
turėtų padėti geriau suderinti terminus ir pašalinti spragas bei nesuderinamumus, 
turėtų būtų grindžiama visiško tikslinio suderinimo principu;

Or. de

Pakeitimą pateikė Nicola Zingaretti

Pakeitimas 30
5 dalis

5. siūlo horizontaliąją priemonę grįsti maksimalaus suderinimo principu ir abipusiu ne 
visiškai suderintų aspektų pripažinimu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 31
5 dalis

5. siūlo horizontaliąją priemonę visada grįsti minimalaus suderinimo principu ir ją 
taikyti klausimams, susijusiems su visomis vartotojų sudarytomis sutartimis ir, 
išimtiniais atvejais – maksimalaus suderinimo principu, kadangi ji apimtų tik tas 
sąvokas ir taisykles, dėl kurių visiškai susitariama vartotojų ir ūkio subjektų bendrojo 
intereso labui;

Or. el

Pakeitimą pateikė Christel Schaldemose

Pakeitimas 32
5a dalis (nauja)

5a. siūlo nustatyti vartotojų apsaugos garantiją, siekiant užtikrinti, kad, atsižvelgiant į 
maksimalų vartotojų teisių suderinimą, nei vienas vartotojas po suderinimo 
neatsidurtų blogesnėje padėtyje; 

Or. da

Pakeitimą pateikė Wolfgang Bulfon

Pakeitimas 33
5b dalis (nauja)

5b. mano, kad specifinė vartotojų sutarčių teisė neturėtų būti atskirta nuo bendrosios 
pagrindų sistemos rengimo ir kad turi būti balsuojama dėl horizontaliosios 
priemonės, pagrįstos bendrąja sutarčių teise;

Or. de

Pakeitimą pateikė Donato Tommaso Veraldi

Pakeitimas 34
6 dalis

6. siūlo sektoriaus priemones (išbraukta) grįsti maksimalaus derinimo principu, 
siekiant, kad vartotojų apsaugos teisės aktai būtų tinkamai ir visiškai įgyvendinti; 
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Or. it

Pakeitimą pateikė Nicola Zingaretti

Pakeitimas 35
6 dalis

6. siūlo sektoriaus priemones (išbraukta) grįsti maksimalaus derinimo principu ir 
abipusiu pripažinimu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 36
6 dalis

6. siūlo sektoriaus direktyvas grįsti minimalaus derinimo principu, pagal kurį 
neatmetama galimybė vykdyti tolesnį aiškiai nustatytų aspektų suderinimą; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Béatrice Patrie

Pakeitimas 37
6 dalis

6. siūlo persvarstomas sektoriaus priemones (išbraukta) grįsti minimalaus derinimo ir 
abipusio pripažinimo principais;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marianne Thyssen

Pakeitimas 38
6a dalis (nauja)

6a. mano, kad sektoriaus priemonės, kurios buvo patvirtintos taikant visišką tikslinį 
suderinimą, pvz., Nesąžiningos komercinės praktikos direktyva, šiuo konkrečiu 
aspektu neturėtų būti keičiamos; mano, kad, siekiant įvertinti, ar vidaus rinkos 
veikimo ir vartotojų bei profesionalų interesų požiūriu tinkamesnis visiškas tikslinis 
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suderinimas ar minimalus suderinimas, būtina ištirti kitas sektoriaus priemones;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 39
6b dalis (nauja)

6b. pataria į sektoriaus priemones įtraukti vidaus rinkos sąlygą, kuria numatoma, kad 
vartotojai iš vidaus rinkos gali gauti maksimalią naudą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marco Rizzo

Pakeitimas 40
7 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner ir Marianne Thyssen

Pakeitimas 41
7 dalis

7. mano, kad taikomos teisės požiūriu būtina išvengti spragų Bendrijos teisėje, ypač 
spragų tarp 1980 m. birželio 19 d. Romos konvencijos dėl sutartinėms prievolėms 
taikomos teisės (Roma I) ir atskirų Bendrijos teisės aktų; šiuo požiūriu pabrėžia, kad 
visuotinis vartotojo įprastinės gyvenamosios vietos teisės taikymas gali labai iškreipti 
vidaus rinką; mano, kad prieš teikiant pasiūlymus dėl galimų teisinių konfliktų 
nesuderintoje srityje sprendimo, reikia vykdyti tyrimus, siekiant rasti teisingą 
sprendimą, kuriuo būtų užtikrinta veiksminga vartotojų apsauga;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 42
7 dalis

7. rekomenduoja (išbraukta) nesuderintose srityse taikyti abipusio pripažinimo 
principą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Donato Tommaso Veraldi

Pakeitimas 43
7 dalis

7. rekomenduoja (išbraukta) nesuderintose srityse taikyti abipusio pripažinimo 
principą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 44
7 dalis

7. mano, kad kai Bendrijos lygmeniu nėra baigtas derinimas, vartotojų sandoriams 
taikomus teisės aktus turi reglamentuoti galiojančios Romos konvencijos nuostatos 
arba, jiems įsigaliojus – atitinkami Reglamentai Roma I ir Roma II;

Or. en

Pakeitimą pateikė Béatrice Patrie

Pakeitimas 45
7 dalis

7. pažymi, kad nesuderintoms sritims taikomi įstatymai nepasikeitė – nacionalinių 
įstatymų konflikto atveju tai, kokį įstatymą taikyti, nusprendžiama remiantis 
tarptautinės privatinės teisės taisyklėmis, ypač 1980 m. birželio 19 d. Romos 
konvencija dėl sutartinėms prievolėms taikomos teisės (Roma I); šiuo požiūriu 
pabrėžia šiuo metu vykstančių svarstymų dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl 
sutartinėms prievolėms taikomos teisės, svarbą;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Nicola Zingaretti

Pakeitimas 46
7 dalis

7. rekomenduoja, kad nepakenkiant tarptautinių konvencijų dėl teisės normų kolizijos, 
būtent 1980 m. birželio 19 d. Romos konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikomos 
teisės (Roma I), taikymui, taip pat nepakenkiant abipusio pripažinimo principo 
taikymui sektoriaus teisės aktuose, nesuderintose srityse vartotojai vadovautųsi 
įprastinėje gyvenamojoje vietoje taikoma teise;

Or. en

Pakeitimą pateikė Malcolm Harbour

Pakeitimas 47
7a dalis (nauja)

7a. pataria nesuderintų sričių koordinuojamoje sferoje požiūriu taikyti vidaus rinkos 
abipusio pripažinimo principą įtraukiant vidaus rinkos sąlygą; ši vidaus rinkos 
sąlyga leistų taikyti ūkio subjekto kilmės valstybės teisės aktus, jei pagal taikytiną 
vartotojų teisę nustatomos griežtesnės taisyklės ir nepagrįstos kliūtys vidaus rinkai; 
nepagrįstos kliūtys yra tokios kliūtys, kurios nepateisinamos viešosios politikos ir 
visuomenės saugumo, visuomenės sveikatos apsaugos ar aplinkos apsaugos 
požiūriu; pabrėžia, kad tų sričių, kurios nepatenka į koordinuojamą sferą, požiūriu, 
vartotojai bus ginami privalomais jų įprastinėje gyvenamojoje vietoje taikomais 
teisės aktais, kaip numatyta 1980 m. birželio 19 d. Romos konvencijoje dėl 
sutartinėms prievolėms taikomos teisės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marco Rizzo

Pakeitimas 48
7b dalis (nauja)

7b. mano, kad horizontaliojoje priemonėje turi būti numatyta bendroji taisyklė, 
nustatanti privalomą vartotojų apsaugos taisyklių taikymą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Wolfgang Bulfon

Pakeitimas 49
7c dalis (nauja)

7b. ragina horizontaliojoje priemonėje numatyti bendrąją taisyklę, nustatančią 
privalomą vartotojų apsaugos nuostatų taikymą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Marco Rizzo

Pakeitimas 50
7c dalis (nauja)

7c. mano, kad horizontaliojoje priemonėje turi būti numatyta bendroji taisyklė, kuria 
teisėjams būtų leidžiama ex officio pažeisti vartotojų apsaugos teisės aktus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 51
III antraštinė dalis

III. Pagrindiniai principo aspektai

Or. en

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 52
-8 dalis (nauja)

-8 dauguma I priedo 4 dalyje nagrinėjamų aspektų nėra susiję su „horizontaliaisiais 
klausimais“ ir todėl neturėtų būti svarstomi horizontaliosios priemonės kontekste; 
jie turėtų būti svarstomi keičiant kiekvieną sektoriaus direktyvą; kai kurie aspektai 
yra tokie sudėtingi, kad juos galima įvertinti tik atlikus išsamų dalyko tyrimą;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 53
-8 dalis (nauja)

-8 mano, kad dauguma šiame persvarstymo skyriuje keliamų klausimų yra ir teisiniu 
požiūriu sudėtingi, ir susiję su platesniais Europos sutarčių teisės klausimais; mano, 
kad artimiausiu laiku bus sunku sudaryti priimtiną susitarimą dėl pakankamo 
suderinimo lygmens tam tikromis aplinkybėmis nedarant kompromisų dėl 
aukštesnio lygmens nacionalinės vartotojų apsaugos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 54
-8a dalis (nauja)

-8a. pritaria tam tikriems kompleksiniams principams, taikomiems visoms vartotojų 
sutartims ir įtrauktiems į horizontaliąją priemonę, jei jie daro ją nuoseklesnę, pvz., 
bendroms apibrėžtims ir teisės aktų dėl sutarties nutraukimo ir atsisakymo taikymo 
būdams;

Or. de

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 55
-8 dalis (nauja)

-8a. mano, kad pagrindinės sritys, kuriose galimas suderinimas, turėtų būti susijusios su 
bendros sąvokos „vartotojas“ apibrėžties nustatymu ir bendrosiomis informacijos 
pateikimo ir teisės atsisakyti sutarties taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 56
8–30 dalys

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Heide Rühle

Pakeitimas 57
9a dalis (nauja)

9a. mano, kad sąvokos „vartotojas“ apibrėžtis neturėtų būti apribota vidutinio vartotojo 
prasme – ji taip pat turėtų nurodyti ypatingą vartotojų, kurie dėl savo savybių yra 
ypač pažeidžiami nesąžiningos komercinės praktikos, padėtį ir pirmiausiai turėtų 
būti taikoma fiziniams asmenims, kurie veikia ne savo verslo ir profesijos rėmuose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 58
10 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Stefano Zappalà

Pakeitimas 59
10 dalis

10. prieštarauja tam, kad vartotojų apsauga būtų taikoma ir privačių asmenų tarpusavyje 
sudaromoms sutartims, jei viena iš šalių veikia per profesionalų tarpininką, siekdama 
pasinaudoti jo technine ir teisine kompetencija;

Or. it

Pakeitimą pateikė Andreas Schwab

Pakeitimas 60
10a dalis (nauja)

10a. be to, pritaria tam, kad į horizontaliąją priemonę būtų įtrauktos sąvokų „rašytinė 
forma“ ir „patvarioji laikmena“ apibrėžtys;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Stefano Zappalà

Pakeitimas 61
11 dalis

11. pritaria sąžiningumo ir sąžiningai atliekamų sandorių bendrosios sąlygos įtraukimui į 
horizontaliosios priemonės vartotojų sutartis, kadangi šios sąvokos europiniu 
lygmeniu turi būti apibrėžtos atsižvelgiant į bendresnį Europos sutarčių teisės 
kontekstą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 62
11 dalis

11. prieštarauja sąžiningumo ir sąžiningai atliekamų sandorių bendrosios sąlygos 
įtraukimui į horizontaliąją priemonę;

Or. de

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 63
11 dalis

11. prieštarauja sąžiningumo ir sąžiningai atliekamų sandorių bendrosios sąlygos 
įtraukimui į horizontaliosios priemonės vartotojų sutartis, kadangi šios sąvokos turi 
būti interpretuojamos atsižvelgiant į nacionalines, regionų ir vietos tradicijas ir 
vertinamos atsižvelgiant į bendresnį Europos sutarčių teisės kontekstą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 64
12 dalis

12. mano, kad (išbraukta) sąlygoms, dėl kurių buvo derėtasi atskirai, nedera taikyti 
nesąžiningų sutarties sąlygų kontrolės priemones; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 65
12 dalis

12. mano, kad (išbraukta) sąlygoms, dėl kurių buvo derėtasi atskirai, nedera taikyti 
nesąžiningų sutarties sąlygų kontrolės priemones;

Or. en

Pakeitimą pateikė Donato Tommaso Veraldi

Pakeitimas 66
12 dalis

12. mano, kad (išbraukta) sąlygoms, dėl kurių buvo derėtasi atskirai, nedera taikyti 
nesąžiningų sutarties sąlygų kontrolės priemones;

Or. it

Pakeitimą pateikė Nicola Zingaretti

Pakeitimas 67
12 dalis

12. mano, kad (išbraukta) sąlygoms, dėl kurių buvo derėtasi atskirai, nedera taikyti 
nesąžiningų sutarties sąlygų kontrolės priemones;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Stefano Zappalà

Pakeitimas 68
12 dalis

12. mano, kad (išbraukta) sąlygoms, dėl kurių buvo derėtasi atskirai, jokiomis 
aplinkybėmis nedera taikyti nesąžiningų sutarties sąlygų kontrolės priemones;

Or. it

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 69
12 dalis

12. mano, kad (išbraukta) sąlygoms, dėl kurių buvo derėtasi atskirai, nedera taikyti 
nesąžiningų sutarties sąlygų kontrolės priemones, siekiant neapriboti susitariančiųjų 
šalių laisvės sudarytis sutartis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 70
13 dalis

13. mano, kad siekiant sustiprinti vartotojų pasitikėjimą vidaus rinka, derėtų užtikrinti
geresnę apsaugos priemonę, nustatant sąlygų, kurios yra nesąžiningos visomis 
aplinkybėmis, sąrašą (juodąjį sąrašą), kurių nesąžiningumą vartotojas galėtų įrodyti 
pateikęs teismui ieškinį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Donato Tommaso Veraldi

Pakeitimas 71
13 dalis

13. mano, kad siekiant sustiprinti vartotojų pasitikėjimą vidaus rinka, derėtų sukurti 
geresnę apsaugos priemonę, nustatant sąlygų, kurios yra nesąžiningos visomis 
aplinkybėmis, sąrašą (juodąjį sąrašą), kurių nesąžiningumą vartotojas galėtų įrodyti 
pateikęs teismui ieškinį;
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Or. it

Pakeitimą pateikė Stefano Zappalà

Pakeitimas 72
13 dalis

13. mano, kad siekiant sustiprinti vartotojų ir profesionalų pasitikėjimą vidaus rinka, 
derėtų sukurti aiškias priemones, apimančias tik tas sąlygas, kurios šiuo metu, 
remiantis nustatyta praktika, yra laikomos nesąžiningos visomis aplinkybėmis
(juodasis sąrašas) (išbraukta);

Or. it

Pakeitimą pateikė Nicola Zingaretti

Pakeitimas 73
13 dalis

13. mano, kad siekiant sustiprinti vartotojų pasitikėjimą vidaus rinka, derėtų sukurti 
geresnę apsaugos priemonę, išlaikant lankstumo maržą, nustatant dviejų tipų sąlygas: 
uždraustas sąlygas (juodasis sąrašas) ir numanomas nesąžiningas sąlygas (pilkasis 
sąrašas) (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Bert Doorn

Pakeitimas 74
13 dalis

13. mano, kad siekiant sustiprinti vartotojų pasitikėjimą vidaus rinka, derėtų sukurti 
geresnę apsaugos priemonę, išlaikant lankstumo maržą, nustatant trijų tipų sąlygas; 
ragina Komisiją toliau tirti galimybę naudoti uždraustų sąlygų „juodąjį sąrašą“, 
numanomų nesąžiningų sąlygų „pilkąjį sąrašą“ ir kitas sąlygas (kurios būtų 
vertinamos pagal iš anksto nustatytus vienodus kriterijus), su sąlyga, kad šie sąrašai 
tiksliai atitiks Europos sutarčių teisės bendrosios pagrindų sistemos suderinimo 
rezultatus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Kurt Lechner ir Marianne Thyssen

Pakeitimas 75
13 dalis

13. mano, kad siekiant sustiprinti vartotojų pasitikėjimą vidaus rinka, derėtų sukurti 
geresnę apsaugos priemonę, išlaikant lankstumo maržą; ragina Komisiją toliau tirti 
galimybę nustatyti šį sąlygų derinį: visiškai uždraustas sąlygas (juodasis sąrašas), 
numanomas, bet galimas paneigti, nesąžiningas sąlygas (pilkasis sąrašas) ir kitas 
sąlygas, kurios turi būti įvertinamos remiantis vienodais ir iš anksto nustatytais 
kriterijais;

Or. de

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 76
14 dalis

14. nepritaria minčiai nesąžiningumo patikrinimą pradėti taikyti visoms pagrindinėms 
sutarties sąlygoms, įskaitant pagrindinį sutarties objektą ir kainos įvertinimą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 77
14 dalis

14. nepritaria minčiai nesąžiningumo patikrinimą pradėti taikyti visoms pagrindinėms 
sutarties sąlygoms, įskaitant pagrindinį sutarties objektą ir kainos įvertinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Stefano Zappalà

Pakeitimas 78
14 dalis

14. prieštarauja minčiai nesąžiningumo patikrinimą pradėti taikyti visoms pagrindinėms 
sutarties sąlygoms, įskaitant pagrindinį sutarties objektą ir kainos įvertinimą;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Donato Tommaso Veraldi

Pakeitimas 79
14 dalis

14. prieštarauja minčiai nesąžiningumo patikrinimą pradėti taikyti visoms pagrindinėms 
sutarties sąlygoms, įskaitant pagrindinį sutarties objektą ir kainos įvertinimą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 80
15a dalis (nauja)

15a. siūlo, sutinkamai su „geresnio reguliavimo“ darbotvarke, kad pakartotiniai to paties 
vartotojo ir pardavėjo sandoriai būtų supaprastintų informacijos nuostatų subjektas 
– siekiant sumažinti administracinę naštą ir skatinti pardavimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Donato Tommaso Veraldi

Pakeitimas 81
15a dalis (nauja)

15a. siūlo, sutinkamai su „geresnio reguliavimo darbotvarke“, kad pakartotiniai to paties 
vartotojo ir to paties pardavėjo sandoriai būtų supaprastintų informacijos 
reikalavimų subjektas – siekiant sumažinti administracinę naštą ir skatinti 
pardavimą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Nicola Zingaretti

Pakeitimas 82
15a dalis (nauja)

15a. siūlo, sutinkamai su „geresnio reguliavimo darbotvarke“, kad pakartotiniai to paties 
vartotojo ir to paties pardavėjo sandoriai būtų supaprastintų informacijos 
reikalavimų subjektas – siekiant sumažinti administracinę naštą ir skatinti 
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pardavimą;

Or. it

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 83
16 dalis

16. pabrėžia, kad būtina suvienodinti laikotarpio pradžios nustatymo ir apskaičiavimo 
būdą, pirmenybę teikiant (išbraukta) skaičiavimui pagal kalendorines dienas, siekiant 
padidinti sandorių teisinį saugumą; (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Nicola Zingaretti

Pakeitimas 84
16 dalis

16. pabrėžia, kad būtina suvienodinti laikotarpio apskaičiavimo būdą, pirmenybę teikiant 
kalendorinių dienų skaičiavimui, siekiant padidinti sandorių teisinį saugumą; taip pat 
mano esant būtina, kad laikotarpio pradžios data būtų laikomas momentas, kai 
vartotojas gali duoti laisvą ir protingą sutikimą, būtent kai vartotojas yra gavęs prekę, 
ar kitas momentas sutarties sudarymo metu, nepažeidžiant sektoriaus teisės aktų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 85
17 dalis

17. (išbraukta) mano, kad laikotarpių trukmė turėtų būti nustatoma pagal kiekvieno 
atvejo aplinkybes, o kitomis sąlygomis turėtų būti vienoda;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Marianne Thyssen

Pakeitimas 86
17 dalis

17. pataria suvienodinti visų tipų sutarčių nutraukimo laikotarpio trukmę, išskyrus 
atvejus, kai yra ypatinga priežastis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 87
17 dalis

17. (išbraukta) mano, kad laikotarpių trukmė turėtų būti suvienodinta visais atvejais, kai 
tai pagrįsta aplinkybėmis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Stefano Zappalà

Pakeitimas 88
17 dalis

17. (išbraukta) mano, kad laikotarpio trukmė turėtų būti suvienodinta dviejų kategorijų 
direktyvose, kiekvienu atveju taikant konkretų pasirinkimo laikotarpį (pvz., 10 
kalendorinių dienų išnešiojamosios ir nuotolinės prekybos sutartims ir 14 dienų 
prekybos teise tam tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais daiktais sutartims);

Or. it

Pakeitimą pateikė Donato Tommaso Veraldi

Pakeitimas 89
17 dalis

17. (išbraukta) mano, kad laikotarpio trukmė turėtų būti suvienodinta, nustatant 7–10 d. 
laikotarpį (priklausomai nuo sandorio tipo), siekiant visose valstybėse narėse 
užtikrinti visišką vartotojų ir profesionalų saugumą;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Nicola Zingaretti

Pakeitimas 90
17 dalis

17. vis dėlto mano, kad laikotarpio trukmė turi būti suvienodinta, nustatant 7 dienų 
laikotarpį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Stefano Zappalà

Pakeitimas 91
18 dalis

18. mano, kad pranešimo apie sutarties atsisakymą požiūriu horizontaliojoje priemonėje 
turi būti nustatyta standartinė procedūra, taikoma visai vartotojų acquis; mano, kad 
galiojančios reguliavimo priemonės, reguliuojančios vartotojams tenkančias 
sąnaudas sutarties atsisakymo atveju, turi būti taikomos toliau;

Or. it

Pakeitimą pateikė Marianne Thyssen

Pakeitimas 92
18 dalis

18. pabrėžia, kad vartotojo pasitikėjimas vidaus rinka sustiprės, jeigu horizontaliojoje 
priemonėje bus numatyta, kad vartotojas gali sutarties atsisakyti; mano, kad, siekiant 
vartotojų ir ūkio subjektų teisinio aiškumo, turėtų būti suderintos atsisakymo 
priemonės; taip pat mano, kad horizontaliojoje priemonėje turėtų būti teigiama, jog 
vartotojai neturėtų turėti papildomų išlaidų, išskyrus tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 93
18 dalis

18. pabrėžia, kad vartotojo pasitikėjimas vidaus rinka sustiprės, jeigu horizontaliojoje 
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priemonėje bus numatyta, kad vartotojas gali sutarties atsisakyti bet kokiomis 
priemonėmis, su sąlyga, kad prireikus galės pateikti savo atsisakymo įrodymą; taip pat 
mano, kad horizontaliojoje priemonėje turėtų būti teigiama, jog vartotojai neturėtų 
turėti papildomų išlaidų, išskyrus tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas; mano, kad 
horizontaliosios priemonės požiūriu valstybės narės nacionaliniu lygiu galėtų 
nustatyti teisės atsisakyti sutarties (jei sutartis yra parengiama autentiško 
dokumento forma) išimtis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 94
18 dalis

18. pabrėžia, kad vartotojo pasitikėjimas vidaus rinka sustiprės, jeigu horizontaliojoje 
priemonėje bus numatyta, kad vartotojas gali sutarties atsisakyti bet kokiomis raštu 
pateiktomis priemonėmis, su sąlyga, kad prireikus galės pateikti savo atsisakymo 
įrodymą; taip pat mano, kad horizontaliojoje priemonėje turėtų būti teigiama, jog 
vartotojai neturėtų turėti papildomų išlaidų, išskyrus tiesiogines prekių grąžinimo 
išlaidas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Donato Tommaso Veraldi

Pakeitimas 95
18 dalis

18. pabrėžia, kad vartotojo pasitikėjimas vidaus rinka sustiprės, jeigu horizontaliojoje 
priemonėje bus numatyta, kad vartotojas gali sutarties atsisakyti bet kokiomis raštu 
pateiktomis priemonėmis, su sąlyga, kad prireikus galės pateikti savo atsisakymo 
įrodymą; taip pat mano, kad horizontaliojoje priemonėje turėtų būti teigiama, jog 
vartotojai neturėtų turėti papildomų išlaidų, išskyrus tiesiogines prekių grąžinimo 
išlaidas;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Nicola Zingaretti

Pakeitimas 96
18 dalis

18. pabrėžia, kad vartotojo pasitikėjimas vidaus rinka sustiprės, jeigu horizontaliojoje 
priemonėje bus numatyta, kad vartotojas gali sutarties atsisakyti bet kokiomis raštu 
pateiktomis priemonėmis, su sąlyga, kad prireikus galės pateikti savo atsisakymo 
įrodymą; taip pat mano, kad horizontaliojoje priemonėje turėtų būti teigiama, jog 
vartotojai neturėtų turėti papildomų išlaidų, išskyrus tiesiogines prekių grąžinimo 
išlaidas;

Or. it

Pakeitimą pateikė Donato Tommaso Veraldi

Pakeitimas 97
18a dalis (nauja)

18a. mano, kad, nustačius „standartinę sutarties atsisakymo formą“ visomis Bendrijos 
kalbomis, procedūros taptų paprastesnės, sumažėtų sąnaudos, padidėtų skaidrumas 
ir vartotojų pasitikėjimas;

Or. it

Pakeitimą pateikė Nicola Zingaretti

Pakeitimas 98
18a dalis (nauja)

18a. mano, kad, nustačius „standartinę sutarties atsisakymo formą“ visomis Bendrijos 
kalbomis, procedūros taptų paprastesnės, sumažėtų sąnaudos, padidėtų skaidrumas 
ir vartotojų pasitikėjimas;

Or. it

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 99
19 dalis

19. mano, kad bendrųjų sutarčių teisės gynimo būdų nustatymas peržengia šio 
persvarstymo ribas, kadangi ši sąvoka kilusi iš kiekvienoje valstybėje narėje taikomos
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sutarčių teisės;

Or. de

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner, Marianne Thyssen, Malcolm Harbour ir Andreas Schwab

Pakeitimas 100
20 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Stefano Zappalà

Pakeitimas 101
20 dalis

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 102
20 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 103
20 dalis

20. vis dėlto rekomenduoja, siekiant apsaugoti vartotojus ir padidinti jų pasitikėjimą 
rinkomis, numatyti grupinį ieškinį („collective redress“), specifinį masinių ginčų 
vartojimo teisės srityje sprendimo būdą;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Heide Rühle

Pakeitimas 104
21 dalis

21. mano, kad vartotojų prekių pardavimo taisyklės turėtų būti taikomos sutartims, pagal 
kurias tiekiamos skaitmeninio turinio prekės, siekiant užtikrinti vartotojų 
skaitmenines teises, ypač teisę be diskriminacinių apribojimų naudotis technologijų 
naujovėmis ir teisę į turinio ir įrenginių sąveiką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 105
21 dalis

21. mano, kad turėtų būti atliekamas atskiras tyrimas dėl vartotojų apsaugos
skaitmeninio turinio prekių tiekimo požiūriu ir dėl galimo taisyklių taikymo vartotojo 
prekių pardavimui;

Or. de

Pakeitimą pateikė Marco Rizzo

Pakeitimas 106
21 dalis

21. ragina Komisiją ištirti teisines spragas technologijų pažangos požiūriu, taip pat 
įvertinti ir tobulinti Prekių pardavimo ir garantijų direktyvą ir ją papildyti 
specialiomis skaitmeninio turinio prekių, programinės įrangos ir duomenų tiekimo 
taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Wolfgang Bulfon

Pakeitimas 107
21 dalis

21. ragina Komisiją ištirti teisines spragas technologijų pažangos požiūriu, taip pat 
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įvertinti ir tobulinti Prekių pardavimo ir garantijų direktyvą ir ją papildyti 
specialiomis skaitmeninio turinio prekių, programinės įrangos ir duomenų tiekimo 
taisyklėmis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Béatrice Patrie

Pakeitimas 108
21a dalis (nauja)

21a. ragina Komisiją svarstyti ir kurti specialias skaitmeninio turinio prekių, 
programinės įrangos ir duomenų tiekimo taisykles ir ištirti šioje srityje 
egzistuojančias teisines spragas ir neaiškumus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 109
23 dalis

23. mano, kad pristatymo ir rizikos perdavimo reglamentavimo sąvokos glaudžiai 
susijusios; todėl siūlo į horizontaliąją priemonę įtraukti pristatymo sąvoką, kurioje 
pirmenybė iš esmės būtų teikiama susitarimams dėl sutarčių;

Or. de

Pakeitimą pateikė Stefano Zappalà

Pakeitimas 110
24 dalis

24. siūlo išlaikyti esamą padėtį; mano, kad horizontaliojoje priemonėje terminai, taikomi 
pagal teisinę garantiją, kai yra reikalavimų neatitikimų, neturi būti pratęsiami 
siekiant įtraukti laikotarpį skundams pateikti;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 111
24 dalis

24. mano, kad horizontaliojoje priemonėje terminai, susiję su reikalavimų neatitikimu, 
galėtų būti naudingai pratęsiami laikotarpiui, per kurį vartotojas negalėjo vartoti 
prekės dėl to, kad ji buvo taisoma; (išbraukta)

Or. de

Pakeitimą pateikė Stefano Zappalà

Pakeitimas 112
26 dalis

26. siūlo išlaikyti esamą padėtį; mano, kad per pirmuosius šešis mėnesius profesionalas 
turi įrodyti, kad defekto pristatymo metu nebuvo;

Or. it

Pakeitimą pateikė Donato Tommaso Veraldi

Pakeitimas 113
26 dalis

26. siūlo paneigiamos nesąžiningumo prielaidos principą taikyti šešis mėnesius nuo 
prekių pristatymo dienos;

Or. it

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 114
26 dalis

26. siūlo nekeisti paneigiamos nesąžiningumo prielaidos principo;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 115
26 dalis

26. mano, kad vartotojo prekių pardavimo atveju paneigiamos nesąžiningumo prielaidos 
principą nebūtina taikyti visą teisėtą garantijos laikotarpį;

Or. de

Pakeitimą pateikė Stefano Zappalà

Pakeitimas 116
27 dalis

27. mano, kad šiuo metu galiojanti tvarka, pagal kurią galima naudotis teisės gynimo 
priemonėmis, yra pagrįsta ir atitinka ir vartotojų, ir profesionalų interesus;

Or. it

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 117
27 dalis

27. mano, kad pagal horizontaliąją priemonę turėtų būti sukurta sistema, kuri blogo 
vykdymo atveju leistų pasirinkti bet kurį galimą teisės gynimo būdą, o sutarties 
nutraukimo priemonę reikėtų taikyti visiško sutarties nevykdymo arba sutarties 
nutraukimo ypač sunkiomis sąlygomis atvejais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 118
27 dalis

27. mano, kad pagal horizontaliąją priemonę turėtų būti sukurta sistema, kuri blogo 
vykdymo atveju leistų pasirinkti bet kurį galimą teisės gynimo būdą, o sutarties 
nutraukimo priemonę reikėtų taikyti visiško sutarties nevykdymo arba sutarties 
nutraukimo ypač sunkiomis sąlygomis atvejais;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Donato Tommaso Veraldi

Pakeitimas 119
27 dalis

27. mano, kad pagal horizontaliąją priemonę blogo vykdymo atveju, jei prekės 
neįmanoma sutaisyti ar pakeisti, vartotojui turėtų būti leidžiama pasirinkti bet kurį 
galimą teisės gynimo būdą, o sutarties nutraukimo priemonę reikėtų taikyti visiško 
sutarties nevykdymo arba sutarties nutraukimo ypač sunkiomis sąlygomis atvejais;

Or. it

Pakeitimą pateikė Nicola Zingaretti

Pakeitimas 120
27 dalis

27. mano, kad pagal horizontaliąją priemonę blogo vykdymo atveju, jei prekės 
neįmanoma sutaisyti ar pakeisti, vartotojui turėtų būti leidžiama pasirinkti bet kurį 
galimą teisės gynimo būdą, o sutarties nutraukimo priemonę reikėtų taikyti visiško 
sutarties nevykdymo arba sutarties nutraukimo ypač sunkiomis sąlygomis atvejais;

Or. it

Pakeitimą pateikė Stefano Zappalà

Pakeitimas 121
29 dalis

29. mano, kad (išbraukta) horizontaliojoje priemonėje reikėtų nustatyti tiesioginę
gamintojų atsakomybę už neatitikimus;

Or. it

Pakeitimą pateikė Marco Rizzo

Pakeitimas 122
29 dalis

29. ragina Komisiją Prekių pardavimo ir garantijų direktyvoje nustatyti tiesioginės 
gamintojo atsakomybės už neatitikimus principą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Heide Rühle

Pakeitimas 123
29 dalis

29. mano, kad siekiant padidinti vartotojų pasitikėjimą, ypač jiems perkant prekę ar 
paslaugą kitoje valstybėje narėje, būtina sukurti tinkamas nuostatas dėl tiesioginės 
gamintojų atsakomybės už neatitikimus; šiuo požiūriu mano, kad turi būti 
skatinamas Europos gamintojų atsakomybės žymėjimo kūrimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 124
29 dalis

29. mano, kad nederėtų (išbraukta) nustatyti tiesioginės gamintojų atsakomybės už 
neatitikimus; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Marco Rizzo

Pakeitimas 125
30 dalis

30. pabrėžia, kad visi su prekybos garantija susiję klausimai (turinio, perdavimo, 
ribojimo) turėtų būti įvertinti Prekių pardavimo ir garantijų direktyvoje, siekiant 
vartotojams padėti atskirti teisines garantijas ir papildomas komercines garantijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Wolfgang Bulfon

Pakeitimas 126
30 dalis

30. pabrėžia, kad visi su prekybos garantija susiję klausimai (turinio, perdavimo, 
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ribojimo) turėtų būti įvertinti Prekių pardavimo ir garantijų direktyvoje, siekiant 
vartotojams padėti atskirti teisines garantijas ir papildomas komercines garantijas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 127
31 dalis

31. ragina šį persvarstymą, kuriame bus aptariamos vartotojų sutartys, nuosekliai 
suderinti su darbais, atliekamais sutarčių teisės kontekste, ir įtraukti į bendrosios 
pagrindų sistemos kūrimą; todėl pabrėžia, kad šis persvarstymas ir bendroji 
pagrindų sistema turi būti tobulinami ir vienas kitu papildomi, tačiau pripažįsta, kad 
siekiant šio nuoseklumo negali būti kliudoma dabartinio persvarstymo procesui ar 
jis atidedamas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 128
31 dalis

31. pabrėžia, kad Europos vartotojų teisė turi būti nuosekliai integruota į bendrąją sutarčių 
teisės teoriją; todėl pabrėžia, kad šis persvarstymas ir bendroji pagrindų sistema turi 
būti tobulinami ir vienas kitu papildomi, tačiau pripažįsta, kad siekiant šio 
tarpusavio ryšio negali būti kliudoma dabartinio persvarstymo procesui ar jis 
atidedamas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Christel Schaldemose

Pakeitimas 129
31 dalis

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Or. da
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Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 130
31a dalis (nauja)

31a. pabrėžia, kad šis persvarstymas ir bendroji pagrindų sistema turi būti tobulinami ir 
vienas kitu papildomi, tačiau pripažįsta, kad siekiant šio nuoseklumo negali būti 
kliudoma dabartinio persvarstymo procesui ar jis atidedamas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 131
31b dalis (nauja)

31b. ragina Komisiją bendrosios pagrindų sistemos pagrindu neprivalomą vartotojams 
skirtą įstatymą dėl sutarčių sudarymo padaryti tiesiogiai taikomu (privalomumo ar 
neprivalomumo principai (angl. blue button or blue flag));

Or. de

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 132
32 dalis

32. pabrėžia, jog būtina užtikrinti vartojimo teisės veiksmingumą, kad būtų sustiprintas
vartotojų pasitikėjimas vidaus rinka;

Or. en

Pakeitimą pateikė Janelly Fourtou

Pakeitimas 133
32 dalis

32. pabrėžia, jog būtina užtikrinti vartojimo teisės veiksmingumą, kad būtų padidintas
vartotojų pasitikėjimas vidaus rinka;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson ir André Brie

Pakeitimas 134
32a dalis (nauja)

32a. mano, kad savireguliavimo ar „negriežtosios teisės“ priemonės negali pakeisti 
privalomų Bendrijos teisės aktų, todėl visoje ES taikomų elgsenos kodeksų 
pažeidimai turėtų būti apibrėžiami kaip nesąžininga komercinė praktika ir taikomos 
atitinkamos nuobaudos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Eva-Britt Svensson ir André Brie

Pakeitimas 135
32b dalis (nauja)

32b. pažymi, kad siūlomo Reglamento dėl pardavimo vidaus rinkoje skatinimo 
COM(2001)0546 nuostatos aiškiai prieštarauja Žaliojoje knygoje išdėstytiems 
ketinimams, nes jos neatitinka aukšto lygio vartotojų apsaugos reikalavimų ir jomis 
nesukuriama vartotojams būtina saugi teisinė sistema;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 136
33 dalis

33. skatina Komisiją tobulinti esamas vartotojų apsaugos ir informavimo priemones, 
įskaitant deramo galiojančių taisyklių taikymo ir laikymosi priežiūrą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Malcolm Harbour

Pakeitimas 137
33a dalis (nauja)

33a. ragina Komisiją nuodugniai įvertinti visas šio persvarstymo kontekste siūlomas 
priemones, siekiant, kad jos skatintų vartotojų pasitikėjimą, nebūtų papildoma našta 
verslui, ypač MVĮ, ir kad jomis būtų prisidėta prie galutinio bendrosios rinkos 
sukūrimo;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Nicola Zingaretti

Pakeitimas 138
33b dalis (nauja)

33b. ragina Komisiją viduje koordinuoti savo veiksmus ir nuosekliai kurti sektoriaus 
teisės aktus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Nicola Zingaretti

Pakeitimas 139
33c dalis (nauja)

33c. pataria nuosekliai taikyti geresnio reguliavimo principus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach ir Heide Rühle

Pakeitimas 140
34 dalis

34. ragina valstybes nares stiprinti nacionalinių institucijų, atsakingų už vartojimo teisės 
taikymą, bendradarbiavimą bei palengvinti teisminį ar neteisminį teisės gynimą,
leidžiantį vartotojams naudotis savo teisėmis Europos lygmeniu; ragina valstybes 
nares skatinti „kolektyvinio ieškinio“ nustatymą, siekiant padidinti teisminių ir 
neteisminių priemonių, kurių vartotojai, atsidūrę panašiose nepalankiose 
situacijose, imasi kolektyviai, efektyvumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner ir Malcolm Harbour

Pakeitimas 141
34a dalis (nauja)

34a. ragina valstybes nares imtis atsakomybės ir galutinai sukurti prekių ir paslaugų 
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vidaus rinką, nustoti „dailinti“ Europos vartotojų teisę ir susitarti dėl nuoseklios 
tikslinio vartotojų teisės suderinimo strategijos, kuri būtų suderinta su vidaus rinkos 
sąlyga – tai padidintų vartotojų pasitikėjimą vidaus rinkos veikimu; 

Or. en
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