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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 1
5a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 21 d. rezoliuciją dėl vartotojų pasitikėjimo 
skaitmeninėje aplinkoje,

Or. en

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 2
1 dalis

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl Europos Sąjungos vartotojų politikos 
strategijos; teigiamai vertina Komisijos pastangas į ją įtraukti aukštesniu vartotojų 
sąmoningumo lygmeniu besiformuojančią vartotojų kultūrą, būtiną norint geriau 
perkelti ir įgyvendinti dabartinę teisės aktų sistemą;
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Or. sk

Pakeitimą pateikė Marianne Thyssen

Pakeitimas 3
2 dalis

2. mano, kad įgyvendinant vartotojų politiką būtina taikyti horizontalųjį metodą ir kad 
labai svarbu atsižvelgti į vartotojų interesus vykdant atitinkamų sričių politiką; todėl 
džiaugiasi, kad Komisija atkreipia dėmesį į būtinybę užtikrinti su vartotojų lūkesčiais 
ir rūpesčiais geriau suderintą vidaus rinką; pabrėžia, kad vartotojų apsauga ir vidaus 
rinkos užbaigimas nėra vienas kitam prieštaraujantys tikslai, priešingai – jais 
siekiama to paties; turėdamas tai mintyje, primena Komisijai, kad vartotojų politiką 
reikėtų įtraukti į visas politikos sritis jau poveikio vertinimo etapu;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 4
2 dalis

2. mano, kad įgyvendinant vartotojų politiką būtina taikyti horizontalųjį metodą ir kad 
labai svarbu atsižvelgti į vartotojų interesus vykdant atitinkamų sričių politiką ir taip 
visiems ES vartotojams užtikrinti vienodą apsaugos lygį; todėl džiaugiasi, kad 
Komisija atkreipia dėmesį į būtinybę užtikrinti su vartotojų lūkesčiais ir rūpesčiais 
geriau suderintą vidaus rinką; turėdamas tai mintyje, primena Komisijai, kad vartotojų 
politiką reikėtų įtraukti į visas politikos sritis jau poveikio vertinimo etapu ir kad 
vartotojų organizacijas reikia labiau įtraukti rengiant atitinkamas politikos 
priemones;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 5
3 dalis

3. pabrėžia, kad persvarstant vartotojų teisyną reikėtų siekti darnesnės teisinės vartotojų 
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teisių sistemos; primena, kad pirmenybę teikia mišriajam metodui, t. y. horizontaliajai 
priemonei, kurią taikant visų pirma būtų galima užtikrinti esamų teisės aktų darną ir 
nuosekliuose teisės aktuose sugrupuoti visoms direktyvoms bendrus kompleksinius 
klausimus siekiant užpildyti spragas; mano, kad kai kurie klausimai ir toliau turėtų 
būti aptariami atskirai sektorių direktyvose; ragina atidžiai apsvarstyti, ar verta 
pradėti taikyti sistemą, kurioje valstybių narių vyriausybės neturės teisės įgyvendinti 
geresnės vartotojų apsaugos nei kitos valstybės narės arba, tam tikrais atvejais, 
buvusio lygio apsaugos; mano, kad bet kokius derinimo veiksmus reikėtų svarstyti 
atskirai ir tais atvejais, kai pasirodys, kad tikslingas variantas – didžiausias galimas 
derinimas, leisti ir toliau taikyti tam tikras apsaugos priemones;

Or. da

Pakeitimą pateikė Bilyana Ilieva Raeva

Pakeitimas 6
3 dalis

3. pabrėžia, kad persvarstant vartotojų teisyną reikėtų siekti darnesnės teisinės vartotojų 
teisių sistemos; (išbraukta) mano, kad kai kurie klausimai ir toliau turėtų būti 
aptariami atskirai sektorių direktyvose; ragina Komisiją persvarstant teisyną toliau 
gerinti vartotojų apsaugą, taip pat jų privatumą ir saugumą, ypač skaitmeniniame 
pasaulyje, tačiau neužkrauti papildomos ir nepagrįstos naštos privačiam sektoriui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Karin Riis-Jørgensen

Pakeitimas 7
3 dalis

3. pabrėžia, kad persvarstant vartotojų teisyną reikėtų siekti darnesnės teisinės vartotojų 
teisių sistemos; primena, kad pirmenybę teikia mišriajam metodui, t. y. horizontaliajai 
priemonei, kurią taikant visų pirma būtų galima užtikrinti esamų teisės aktų darną ir 
nuosekliuose teisės aktuose sugrupuoti visoms direktyvoms bendrus kompleksinius 
klausimus siekiant užpildyti spragas; mano, kad kai kurie klausimai ir toliau turėtų 
būti aptariami atskirai sektorių direktyvose; seniai ir plačiai taikomi vartotojų teisių 
principai turi būti taikomi ir skaitmeniniame pasaulyje, tačiau dabar jie ten beveik 
netaikomi; ragina persvarstant teisyną labiau stengtis užtikrinti vartotojų apsaugą, 
įskaitant privatumą, skaitmeniniame pasaulyje;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Ieke van den Burg

Pakeitimas 8
3 dalis

3. pabrėžia, kad persvarstant vartotojų teisyną reikėtų siekti darnesnės teisinės vartotojų 
teisių, taip pat susijusių su elektronine prekyba, sistemos; primena, kad pirmenybę 
teikia mišriajam metodui, t. y. horizontaliajai priemonei, apimančiai apibrėžtis ir 
techninę informaciją, kurią taikant visų pirma būtų galima užtikrinti esamų teisės 
aktų darną, aukšto lygio vartotojų apsaugą ir nuosekliuose teisės aktuose sugrupuoti 
visoms direktyvoms bendrus kompleksinius klausimus siekiant užpildyti spragas; 
mano, kad kai kurie klausimai ir toliau turėtų būti aptariami atskirai sektorių 
direktyvose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 9
3a dalis (nauja)

3a. kadangi didžiausia mažmeninės prekybos vidaus rinkos kūrimo kliūtis –
neapibrėžtumas dėl sutarčių su vartotojais, remia Komisijos pastangas pradėti 
taikyti standartines sutartis, turėsiančias vienodą galią visose ES valstybėse narėse;

Or. sk

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 10
3b dalis (nauja)

3b. pabrėžia svarbų vartotojų organizacijų vaidmenį gerinant vartotojų kultūrą ir 
pataria Komisijai, rengiant pagrindinių vartotojų apsaugos teisės aktų sistemą, 
daugiau teisių suteikti nevyriausybinėms vartotojų organizacijoms, nuolat 
stebinčioms vartotojų apsaugos būklę ES valstybėse narėse ir turinčioms geriausias 
galimybes įvardyti šioje srityje siektinus tikslus ir vykdytinas funkcijas, nes jos 
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geriausiai išmano tikruosius vartotojų poreikius;

Or. sk

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 11
3c dalis (nauja)

3c. pabrėžia, kad stiprios ir nepriklausomos vartotojų organizacijos – veiksmingos 
vartotojų apsaugos politikos pagrindas; todėl ragina Komisiją finansiškai remti šias 
organizacijas ir raginti valstybes nares apsvarstyti finansines taisykles, kuriomis 
vadovaujantis pagal kiekybiškai išreiškiamus kokybės rodiklius ir gerinant vartotojų 
kultūrą pasiektus rezultatus vartotojų organizacijoms būtų skiriamas pakankamas, 
skaidrus finansavimas;

Or. sk

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 12
4 dalis

4. pritaria pasiūlymui paskirti Komisijos tarnautoją ryšiams vartotojų apsaugos 
klausimais palaikyti; ragina visus su šia sritimi susijusius generalinius direktoratus 
skelbti metines ataskaitas, kuriose nurodoma, kaip vartotojų politika įtraukiama į jų 
kompetencijos sritį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 13
4 dalis

4. pritaria pasiūlymui paskirti Komisijos tarnautoją ryšiams vartotojų apsaugos 
klausimais palaikyti; ragina visus generalinius direktoratus skelbti metines ataskaitas, 
kuriose nurodoma, kaip vartotojų politika įtraukiama į jų kompetencijos sritį; ragina 
Komisiją paskelbti komunikatą, kuriame būtų išdėstomos institucinės ir praktinės 
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nuostatos, taikytinos siekiant užtikrinti, kad vartotojų politika būtų geriau įtraukta į 
visas politikos sritis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 14
5 dalis

5. mano, kad suderinta vartotojų apsauga (išbraukta) visoje Europoje būtų naudinga 
vartotojams, konkuruojantiems gamintojams, ir prekybininkams; pažymi, kad tai 
skatintų įmones gaminti ir parduoti daugiau ilgalaikio naudojimo prekių, o kartu ir 
tvaresnį ekonominį augimą; pabrėžia, kad veiksmingesnė ir geresnė vartotojų apsauga 
būtina siekiant geresnio vidaus rinkos veikimo;

Or. de

Pakeitimą pateikė Bilyana Ilieva Raeva

Pakeitimas 15
5 dalis

5. mano, kad veiksminga vartotojų apsauga ir (išbraukta) žalos atlyginimo sistema būtų 
naudinga vartotojams, konkuruojantiems gamintojams, ir prekybininkams; pažymi, 
kad tai skatintų įmones gaminti ir parduoti daugiau ilgalaikio naudojimo prekių, o 
kartu ir tvaresnį ekonominį augimą; pabrėžia, kad veiksmingesnė ir geresnė vartotojų 
apsauga būtina siekiant geresnio vidaus rinkos veikimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jacques Toubon

Pakeitimas 16
5 dalis

5. mano, kad stipri vartotojų apsauga, veiksmingai taikoma visoje Europoje, (išbraukta) 
būtų naudinga vartotojams, konkuruojantiems gamintojams, ir prekybininkams; 
pažymi, kad tai skatintų įmones gaminti ir parduoti daugiau ilgalaikio naudojimo 
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prekių, o kartu ir tvaresnį ekonominį augimą; pabrėžia, kad veiksmingesnė ir geresnė 
vartotojų apsauga būtina siekiant geresnio vidaus rinkos veikimo;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 17
6 dalis

6. ragina imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad 27 mažos nacionalinės Europos 
Sąjungos rinkos iš tiesų taptų didžiausia pasaulio mažmenine rinka; mano, kad 
siekiant šio tikslo reikėtų, kad piliečiai pirkdami internetu jaustųsi taip pat saugiai, 
kaip ir įsigydami prekes netoliese esančioje parduotuvėje, ir kad mažos ir vidutinės 
įmonės (MVĮ) galėtų laikytis tų pačių paprastų taisyklių visoje vidaus rinkoje; ragina 
Komisiją ieškoti būdų, kaip gerinti mažų ir vidutinių įmonių veiklos aplinką, kad būtų 
galima jas skatinti plėsti rinkodarą ir pardavimą visoje ES;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jacques Toubon

Pakeitimas 18
6 dalis

6. ragina imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad 27 (išbraukta) nacionalinės Europos 
Sąjungos rinkos iš tiesų taptų didžiausia pasaulio mažmenine rinka; mano, kad 
siekiant šio tikslo reikėtų, kad piliečiai pirkdami internetu jaustųsi taip pat saugiai, 
kaip ir įsigydami prekes netoliese esančioje parduotuvėje, ir kad mažos ir vidutinės 
įmonės (MVĮ) galėtų laikytis tų pačių paprastų taisyklių visoje vidaus rinkoje; ragina 
Komisiją ieškoti būdų, kaip gerinti mažų ir vidutinių įmonių apsaugą, ypač priimant 
mažoms įmonėms skirtą teisės aktą;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Stefano Zappalà, Guido Podestà

Pakeitimas 19
7 dalis

7. pabrėžia, kad pagal Europos vartotojų politiką nustatytomis normomis ir 
savireguliavimo iniciatyvomis reikėtų remtis nustatant pasaulio standartus arba gerąją 
patirtį, ir džiaugiasi, kad Europa lemia tendencijas ir naudodama švelnias priemones 
gerina vartotojų teises visame pasaulyje;

Or. it

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 20
8 dalis

8. ragina Komisiją siekiant tvirtai remti vartotojų teises produktų saugos atžvilgiu 
užtikrinti ženklo „CE“ patikimumą ir toliau gerinti rinkos priežiūrą, naudojantis 
įspėjimo sistema RAPEX ir valstybėms narėms keičiantis gerąja rinkos stebėjimo 
patirtimi; ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis siekti 
užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai įgyvendintų esamus teisės aktus ir priverstų 
jų laikytis (išbraukta), taip pat numatyti galimybę persvarstyti 2001 m. gruodžio 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos1

(Bendra gaminių saugos direktyva);

Or. en

Pakeitimą pateikė Bilyana Ilieva Raeva

Pakeitimas 21
8 dalis

8. ragina Komisiją siekiant užtikrinti vartotojų teises produktų saugos atžvilgiu ir toliau 
gerinti rinkos priežiūrą, skatinti ženklinimą „CE“ ženklu ir numatyti galimybę 
persvarstyti 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (Bendra gaminių saugos direktyva); primena, 

                                               
1  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.
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kad ženklą „CE“ nesunku klaidingai suvokti kaip trečiosios šalies saugos ar 
kokybės patikrinimo nuorodą ir (arba) kilmės nuorodą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ieke van den Burg

Pakeitimas 22
8 dalis

8. ragina Komisiją siekiant užtikrinti vartotojų teises produktų saugos atžvilgiu ir toliau 
gerinti rinkos priežiūrą, persvarstyti ženklinimą „CE“ ženklu, kad būtų užkirstas 
kelias jį klaidingai aiškinti, ir numatyti galimybę persvarstyti 2001 m. gruodžio 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos1

(Bendra gaminių saugos direktyva);

Or. en

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 23
8a dalis (nauja)

8a. teigiamai vertina Komisijos pastangas stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą 
produktų saugos srityje, ypač su Kinijos ir JAV institucijomis; pažymi, kad 
nuolatinis dialogas ir keitimasis informacija apie produktų saugą naudingas visoms 
suinteresuotosioms šalims ir būtinas siekiant sukurti vartotojų pasitikėjimą; ragina 
Komisiją reguliariai teikti ataskaitas Europos Parlamentui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anna Hedh

Pakeitimas 24
8b dalis (nauja)

8b. ragina Komisiją į vartotojų strategiją įtraukti aiškesnę ir tvirtesnę tvarumo 
                                               
1  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.
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perspektyvą ir ištirti, kaip padidinti motyvaciją ir padėti vartotojams ir gamintojams 
labiau atsižvelgti į tvarumo aspektą;

Or. sv

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 25
8c dalis (nauja)

8c. ragina Komisiją atidžiau stebėti valstybių narių vartotojų politikos priemones ir 
siekti užtikrinti, kad kiekvienas vartotojas galėtų pirkti visoje ES ir būtų vienodai 
apsaugotas visose ES valstybėse narėse;

Or. sk

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 26
9 dalis

9. ragina daugiau dėmesio skirti tikrajai vartotojų elgesenai; mano, jog negalima 
laikyti, kad vartotojai visada perka racionaliai ir, kilus problemoms, visada žino 
savo teises; (išbraukta) primena, kad Europos Parlamento siūlymu neseniai patvirtinta 
nauja biudžeto eilutė, pagal kurią numatoma lėšų bandomajam projektui finansuoti 
siekiant, be kita ko, sukurti vartotojų duomenų bazę, atlikti stebėseną bei apklausas ir 
lyginti pažangą valstybėse narėse; palankiai vertina Komisijos pastangas įgyvendinti 
skaidrią vartotojų politiką, kad, pavyzdžiui,  būtų galima geriau suprasti kainų 
struktūrą, vartotojų elgesį ir tai, kas juos tenkina;

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 27
9 dalis

9. mano, kad dažniausiai galima laikyti, jog vartotojai prieš įsigydami prekes elgiasi 
racionaliai, tačiau reikia atsižvelgti į vaikus ir pažeidžiamus piliečius; taigi ragina 
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daugiau dėmesio skirti bendrajai vartotojų elgsenai; primena, kad Europos Parlamento 
siūlymu neseniai patvirtinta nauja biudžeto eilutė, pagal kurią numatoma lėšų 
bandomajam projektui finansuoti siekiant, be kita ko, sukurti vartotojų duomenų bazę, 
atlikti stebėseną bei apklausas ir lyginti pažangą valstybėse narėse; palankiai vertina 
Komisijos pastangas įgyvendinti skaidrią vartotojų politiką, kad, pavyzdžiui,  būtų 
galima geriau suprasti kainų struktūrą, vartotojų elgesį ir tai, kas juos tenkina;

Or. en

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 28
9 dalis

9. mano, kad reikia išspręsti problemas, su kuriomis vartotojai susiduria dažniausiai; 
primena, kad Europos Parlamento siūlymu neseniai patvirtinta nauja biudžeto eilutė, 
pagal kurią numatoma lėšų bandomajam projektui finansuoti siekiant, be kita ko, 
sukurti vartotojų duomenų bazę, atlikti stebėseną bei apklausas ir lyginti pažangą 
valstybėse narėse; palankiai vertina Komisijos pastangas įgyvendinti skaidrią vartotojų 
politiką, kad, pavyzdžiui, būtų galima geriau suprasti kainų struktūrą, vartotojų elgesį 
ir tai, kas juos tenkina;

Or. sk

Pakeitimą pateikė Stefano Zappalà, Guido Podestà

Pakeitimas 29
9 dalis

9. mano, kad vartotojai prieš įsigydami prekes ne visada pagalvoja apie žalos atlyginimą 
problemų atveju; taigi ragina daugiau dėmesio skirti bendrajai vartotojų elgsenai; 
primena, kad Europos Parlamento siūlymu neseniai patvirtinta nauja biudžeto eilutė, 
pagal kurią numatoma lėšų bandomajam projektui finansuoti siekiant, be kita ko, 
sukurti vartotojų duomenų bazę, atlikti stebėseną bei apklausas ir lyginti pažangą 
valstybėse narėse; palankiai vertina Komisijos pastangas įgyvendinti skaidrią vartotojų 
politiką, kad, pavyzdžiui, būtų galima geriau suprasti kainų struktūrą, vartotojų elgesį 
ir tai, kas juos tenkina; vis dėlto mano, kad orientacinis vartotojų elgsenos ir 
pasirinkimo analizės modelis turi atitikti „įprastinio vartotojo“ profilį;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 30
9a dalis (nauja)

9a. mano, kad reikia labiau stengtis suteikti vartotojams įgūdžių ir priemonių, skirtų 
didinti jų pasitikėjimą skaitmenine aplinka;

Or. en

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 31
11 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 32
11 dalis

11. mano, kad vartotojų apsauga turėtų būti sudedamoji pramonės gaminių ir teikiamų 
paslaugų planavimo ir projektavimo procesų dalis ir kad labai svarbu nagrinėti 
rinkos pokyčius; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 33
12 dalis

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 34
13 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 35
14 dalis

14. ragina imtis priemonių siekiant pagerinti vartotojų ir įmonių dialogą Europos Sąjungos 
lygmeniu; mano, kad palaikant gerus santykius ir dalijantis gerąja patirtimi būtų 
galima sumažinti vidaus rinkos problemas; remia iniciatyvas, kuriomis siekiama 
skatinti vartotojų politika suinteresuotas šalis dalyvauti konsultacijose dėl politikos 
kūrimo; teigiamai vertina pastangas, kuriomis siekiama stiprinti vartotojų apsaugą 
ir sąmoningumą naujesnėse valstybėse narėse; pabrėžia, kaip svarbu nuolat remti 
ES vartotojų organizacijas, ypač naujesnėse valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 36
14 dalis

14. ragina imtis priemonių siekiant pagerinti (išbraukta) gamintojų, mažmenininkų ir 
vartotojų dialogą Europos Sąjungos lygmeniu; mano, kad palaikant gerus santykius ir 
dalijantis gerąja patirtimi būtų galima sumažinti vidaus rinkos problemas;

Or. sk
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Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 37
14 dalis

14. ragina imtis priemonių siekiant pagerinti vartotojų apsaugos organizacijų ir įmonių 
veiksmų koordinavimą Europos Sąjungos lygmeniu; mano, kad palaikant gerus 
santykius ir dalijantis gerąja patirtimi būtų galima sumažinti vidaus rinkos problemas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 38
15 dalis

15. atkreipia dėmesį į tai, kad kurti vartotojų kultūrą padeda sistemingas vartotojų 
informavimas apie jų teises ir šių teisių gynimą; todėl ES ir valstybės narės turėtų 
daugiau investuoti į vartotojų informacijos ir švietimo kampanijas; mano, kad ugdyti 
vartotojus reikėtų pradėti jau pradinėje mokykloje; rekomenduoja vartotojų švietimą 
įtraukti į mokyklų programas;

Or. sk

Pakeitimą pateikė Ieke van den Burg

Pakeitimas 39
15 dalis

15. atkreipia dėmesį į tai, kad ES ir valstybės narės turėtų daugiau investuoti į vartotojų 
informacijos ir švietimo kampanijas, kuriomis reikiamiems vartotojų segmentams 
būtų teikiama reikiama informacija; mano, kad ugdyti vartotojus reikėtų pradėti jau 
pradinėje mokykloje; pabrėžia, kad toks ugdymas turėtų būti sudėtinė mokymosi visą 
gyvenimą dalis; mano, kad vien švietimo nepakanka, jį reikia papildyti veiksmingu 
reguliavimu ir žalos atlyginimo priemonėmis, nes švietimas niekada nepakeis 
veiksmingos apsaugos ir žalos atlyginimo priemonių;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Bilyana Ilieva Raeva

Pakeitimas 40
15 dalis

15. atkreipia dėmesį į tai, kad ES, (išbraukta) valstybės narės ir visi suinteresuotieji 
subjektai turėtų daugiau investuoti į vartotojų informacijos ir švietimo kampanijas, 
kuriomis reikiamiems vartotojų segmentams būtų teikiama reikiama informacija; 
mano, kad ugdyti vartotojus reikėtų pradėti jau pradinėje mokykloje; pabrėžia, kad 
toks ugdymas turėtų būti sudėtinė mokymosi visą gyvenimą dalis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 41
15 dalis

15. atkreipia dėmesį į tai, kad ES ir valstybės narės turėtų daugiau investuoti į vartotojų 
(ypač pažeidžiamų grupių, taip pat prekiautojų ir paslaugų teikėjų) informacijos ir 
švietimo kampanijas (siekiant užtikrinti, kad jie būtų susipažinę su Bendrijos teise); 
mano, kad ugdyti vartotojus reikėtų pradėti jau pradinėje mokykloje; pabrėžia, kad 
toks ugdymas turėtų būti sudėtinė mokymosi visą gyvenimą dalis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 42
15a dalis (nauja)

15a. pabrėžia, kad vartotojų švietimas turi būti sudėtinė mokymosi visą gyvenimą dalis, ir 
rekomenduoja informuoti vartotojus naudojantis naujomis technologijomis (ypač 
internetu);

Or. sk
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Pakeitimą pateikė Ieke van den Burg

Pakeitimas 43
15b dalis (nauja)

15b. mano, kad finansinių, bankų ir draudimo paslaugų srityje reikia ypač stengtis 
užtikrinti vartotojų apsaugą, visada įpareigoti paslaugų teikėjus „pažinti savo 
klientus“ ir gerai apsvarstyti, kaip užbaigti kurti finansinių paslaugų vidaus rinką; 
pabrėžia, kad finansinės, bankų ir draudimo paslaugos labai sudėtingos ir kad 
vartotojus reikia šviesti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ieke van den Burg

Pakeitimas 44
16 dalis

16. mano, kad rengiant vartotojų politiką reikėtų labiau atsižvelgti į konkrečius 
pažeidžiamų visuomenės grupių, pvz., pagyvenusių žmonių ir vaikų, poreikius ir kad 
reikėtų atsižvelgti į demografinę raidą; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 45
16 dalis

16. mano, kad rengiant vartotojų politiką reikėtų labiau atsižvelgti į konkrečius 
pažeidžiamų visuomenės grupių poreikius ir kad reikėtų atsižvelgti į demografinę 
raidą; ragina ypatingą dėmesį skirti vyresniojo amžiaus žmonių, neįgaliųjų ir jaunimo
poreikiams;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marianne Thyssen

Pakeitimas 46
16 dalis

16. mano, kad rengiant vartotojų politiką reikėtų labiau atsižvelgti į konkrečius 
pažeidžiamų visuomenės grupių poreikius ir kad reikėtų atsižvelgti į demografinę 
raidą; ragina ypatingą dėmesį skirti vyresniojo amžiaus žmonių, regėjimo sutrikimų 
turinčių žmonių ir jaunimo poreikiams;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Pakeitimas 47
17 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Pakeitimas 48
18 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 49
18 dalis

Išbraukta.

Or. en



PE400.643v01-00 18/36 AM\706082LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Giovanna Corda, Mia De Vits

Pakeitimas 50
18 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Lasse Lehtinen

Pakeitimas 51
18 dalis

18. mano, kad turėtų būti užtikrintas toks pat aukštas paslaugų saugos lygis, koks 
užtikrinamas produktams remiantis Bendrąja gaminių saugos direktyva; ragina 
Komisiją toliau tirti galimas ateities iniciatyvas šioje srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bilyana Ilieva Raeva

Pakeitimas 52
18 dalis

18. mano, kad ir privačias, ir visuotinės svarbos paslaugas reikėtų aptarti atskirame akte
siekiant didinti saugą ir pasitikėjimą paslaugų sektoriumi ir ypač tarpvalstybiniais 
paslaugų teikimo sandoriais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 53
19 dalis

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Pakeitimas 54
19 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 55
19 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jacques Toubon

Pakeitimas 56
19 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 57
19 dalis

19. mano, kad remiantis Lisabonos sutarties pagrindu atsirasiančiu naujuoju protokolu 
dėl visuotinės svarbos paslaugų reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant pašalinti 
teisinius neaiškumus visuotinės svarbos paslaugų srityje;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 58
20 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Pakeitimas 59
20 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 60
20 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marianne Thyssen

Pakeitimas 61
20 dalis

20. pabrėžia, kad reikia ne tik taikyti deramas ir veiksmingas vartotojų apsaugos 
priemones, bet ir užtikrinti gerą keitimąsi informacija šia tema, kad vartotojams 
taptų aišku, kaip pasinaudoti savo teisėmis pagal vidaus rinkos teisės aktus ir kitus 
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teisės aktus, galinčius būti naudingus vartotojams;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Giovanna Corda, Mia De Vits

Pakeitimas 62
20 dalis

20. pabrėžia, kad tinkamą vartotojų apsaugą būtina užtikrinti ir pašto paslaugų, 
(išbraukta) energijos, transporto ir telekomunikacijų srityse; nurodo, kad 
liberalizuojant atitinkamus sektorius visada reikėtų siekti konkrečios naudos 
vartotojams;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Lasse Lehtinen

Pakeitimas 63
20 dalis

20. pabrėžia, kad aukšto lygio vartotojų apsaugą būtina užtikrinti ir pašto paslaugų, 
(išbraukta) energijos ir telekomunikacijų srityse; nurodo, kad liberalizuojant 
atitinkamus sektorius visada reikėtų siekti konkrečios naudos vartotojams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ieke van den Burg

Pakeitimas 64
20 dalis

20. pabrėžia, kad aukšto lygio vartotojų apsaugą būtina užtikrinti ir pašto paslaugų, 
(išbraukta) energijos ir telekomunikacijų srityse; nurodo, kad liberalizuojant 
atitinkamus sektorius visada reikėtų siekti konkrečios naudos vartotojams;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Barbara Weiler

Pakeitimas 65
20 dalis

20. pabrėžia, kad tinkamą ir nuolatinę vartotojų apsaugą būtina užtikrinti ir pašto 
paslaugų, (išbraukta) energijos ir telekomunikacijų srityse; nurodo, kad liberalizuojant 
atitinkamus sektorius visada reikėtų siekti konkrečios naudos vartotojams;

Or. de

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 66
20 dalis

20. pabrėžia, kad tinkamą vartotojų apsaugą būtina užtikrinti ir pašto paslaugų, vandens, 
energijos ir telekomunikacijų srityse; nurodo, kad liberalizuojant atitinkamus sektorius 
visada reikėtų siekti konkrečios naudos vartotojams kainos, pasirinkimo, kokybės, 
prieinamumo ir saugumo požiūriu;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Pakeitimas 67
21 dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 68
21 dalis

21. mano, kad reikėtų imtis daugiau veiksmų mažmeninių finansinių paslaugų srityje; 
palankiai vertina Komisijos ketinimą imtis iniciatyvos siekiant gerinti vartotojų 
pasirinkimą ir judumą vidaus rinkoje; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Stefano Zappalà, Guido Podestà

Pakeitimas 69
21 dalis

21. mano, kad reikėtų imtis daugiau veiksmų mažmeninių finansinių paslaugų srityje; 
palankiai vertina Komisijos ketinimą imtis iniciatyvos siekiant gerinti vartotojų 
pasirinkimą ir judumą vidaus rinkoje; (išbraukta)

Or. it

Pakeitimą pateikė Ieke van den Burg

Pakeitimas 70
21 dalis

21. mano, kad reikėtų imtis daugiau veiksmų mažmeninių finansinių paslaugų srityje; 
palankiai vertina Komisijos ketinimą imtis iniciatyvos siekiant gerinti vartotojų 
pasirinkimą ir judumą vidaus rinkoje; ragina Komisiją išaiškinti, ar gali būti, kad kai 
kurios finansinės įstaigos, pavyzdžiui, bankai ir draudimo bendrovės, dominuoja 
rinkoje;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 71
21a dalis (nauja)

21a. ragina vartotojų ir verslininkų organizacijas geriau keistis informacija siekiant 
užbėgti už akių vartotojų skundams ir juos išspręsti neteisminiu būdu;

Or. sk

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 72
22 dalis

22. džiaugiasi, kad strategijoje daug dėmesio skiriama klausimui, kaip pagerinti galimybes 
naudotis žalos atlyginimo priemonėmis; mano, kad teisių gynimo ir žalos atlyginimo 
priemonės – svarbūs veiksniai siekiant vartotojų pasitikėjimo vidaus rinka; siūlo ir 
toliau nagrinėti šiuos klausimus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 73
22 dalis

22. džiaugiasi, kad strategijoje daug dėmesio skiriama klausimui, kaip pagerinti galimybes 
naudotis žalos atlyginimo priemonėmis; mano, kad (išbraukta) svarbiausias veiksnys 
siekiant užbaigti kurti plataus vartojimo prekių ir paslaugų vidaus rinką - vartotojų 
pasitikėjimo vidaus rinka užtikrinimas; siūlo ir toliau nagrinėti šiuos klausimus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 74
23 dalis

23. mano, kad vartotojų ir ūkio subjektų ginčus pirmiausia reikėtų spręsti neteisminiu 
būdu, nes taip žalos atlyginimo klausimus būtų galima spręsti greičiau ir 
ekonomiškiau; siekiant įgyvendinti šį sumanymą reikėtų stiprinti Europos vartotojų 
centrus ir problemų sprendimo tinklą SOLVIT, ir ragina skirti daugiau lėšų jų tinklo 
veiklai remti; primena, kad valstybės narės turi teisę reikalauti, kad ieškinį pateikti 
ketinanti suinteresuotoji šalis pirmiausia pasitartų su atsakovu, o atsakovas galėtų 
nutraukti pažeidimą, dėl kurio reiškiamas ieškinys;

Or. en

Pakeitimą pateikė Béatrice Patrie

Pakeitimas 75
23 dalis

23. mano, kad ginčus geriausia spręsti neteisminiu būdu, nes taip žalos atlyginimo 
klausimus būtų galima spręsti greičiau ir ekonomiškiau; siekiant įgyvendinti šį 
sumanymą reikėtų stiprinti Europos vartotojų centrus ir sinergiją su problemų 
sprendimo tinklu SOLVIT, ir ragina skirti daugiau lėšų Europos vartotojų centrams;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 76
23 dalis

23. mano, kad ginčus pirmiausia reikėtų spręsti neteisminiu būdu, nes taip žalos 
atlyginimo klausimus būtų galima spręsti greičiau ir ekonomiškiau; siekiant 
įgyvendinti šį sumanymą reikėtų stiprinti Europos vartotojų centrus ir problemų 
sprendimo tinklą SOLVIT, ir ragina skirti daugiau lėšų jų tinklo veiklai remti; ragina 
Komisiją pateikti pasiūlymų dėl privalomų arbitražo teisės aktų;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 77
24 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Marianne Thyssen

Pakeitimas 78
24 dalis

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 79
24 dalis

24. pažymi, kad daugelis valstybių narių keliuose sektoriuose turi vartotojų 
ombudsmenus, padedančius vartotojams tvarkyti reikalus su ūkio subjektais; mano, 
kad Komisija turėtų ištirti, kaip kiekvienoje šalyje taikomas šis metodas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 80
25 dalis

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 81
25 dalis

25. pažymi, kad kai kuriose, nors ir ne visose valstybėse narėse jau taikomi konkrečių
žalos atlyginimo sistemų bruožai – bendri ieškiniai, kolektyviniai ieškiniai, 
atstovaujamieji ieškiniai, bandomosios bylos ir nepagrįstai gautos naudos 
išieškojimo vartotojų naudai procedūros; pažymi, kad tarptautiniais atvejais 
vartotojai šiuo klausimu gali susidurti su skirtingomis teisės nuostatomis; todėl 
primena Sutarties 3b straipsnį, kuriuo remdamasi ES privalo nedaryti daugiau, nei 
būtina Sutarties tikslams pasiekti; remdamasis tuo straipsniu, mano, kad reikia kuo 
labiau atsižvelgti į konkrečius valstybių narių teisinių sistemų bruožus ir palikti 
valstybėms narėms laisvę pasirinkti įvairias tapatų poveikį turinčias galimybes;

Or. en

Pakeitimą pateikė Andreas Schwab

Pakeitimas 82
25 dalis

25. pažymi, kad kai kuriose (išbraukta) valstybėse narėse taikomi skirtingi vartotojų 
apsaugos nuostatų vykdymo būdai, pvz., pavyzdiniai ieškiniai arba vartotojų 
asociacijų ieškiniai; skeptiškai vertina kolektyvinio žalos atlyginimo būdus ir, prieš 
imantis kokios nors Europos iniciatyvos, siūlo peržvelgti, kokią patirtį valstybės 
narės įgyja šioje srityje taikydamos savo priemones;

Or. de

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 83
25 dalis

25. pažymi, kad kai kuriose, nors ir ne visose valstybėse narėse taikomos individualios
priemonės kolektyvinei žalos atlyginimo sistemai įgyvendinti ir kad jų poveikį 
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pramonei ir vartotojams galima stebėti ir lyginti;

Or. de

Pakeitimą pateikė Bilyana Ilieva Raeva

Pakeitimas 84
25 dalis

25. pažymi, kad kai kuriose, nors ir ne visose valstybėse narėse jau taikoma kolektyvinė 
žalos atlyginimo sistema; pažymi, kad šiuo klausimu Europos Sąjungoje ne su visais 
vartotojais elgiamasi vienodai; pažymi, kad dvylika valstybių narių savo teritorijose 
jau taiko nacionalines priemones, kuriomis vartotojams sudaromos sąlygos 
kolektyviai pateikti reikalavimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jacques Toubon

Pakeitimas 85
25 dalis

25. pažymi, kad kai kuriose, nors ir ne visose valstybėse narėse jau taikoma kolektyvinė 
žalos atlyginimo sistema; todėl ragina Komisiją, prieš planuojant kokius nors 
Europos lygmens veiksmus, parengti tyrimą dėl Europos kolektyvinio ieškinio 
galimumo; pažymi, kad šiuo klausimu Europos Sąjungoje ne su visais vartotojais 
elgiamasi vienodai;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 86
25a dalis (nauja)

25a. primena, kad jau Direktyvoje 98/27/EB dėl teismo draudimų ginant vartotojų 
interesus1 buvo siekiama ginti kolektyvinius vartotojų interesus; pabrėžia, kad šioje 

                                               
1 OL L 166/51, 1998 m. birюelio 11 d.



AM\706082LT.doc 29/36 PE400.643v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

direktyvoje inter alia vartotojų organizacijoms suteikiama teisė pradėti procedūras 
teismo draudimui gauti; prašo Komisiją Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą, 
kurioje būtų nurodyta, kiek procesų nuo tos direktyvos įsigaliojimo kiekvienoje 
valstybėje narėje pradėjo vartotojų asociacijos ir kitos šioje srityje kvalifikuotos 
įstaigos; ataskaitoje turi būti išnagrinėta, kaip šiose bylose buvo taikomi vartotojų 
apsaugos teisės aktai, ir įvertinta, kodėl ši direktyva davė arba nedavė geresnių 
rezultatų kolektyvinių vartotojų interesų apsaugos srityje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 87
25b dalis (nauja)

25b. mano, kad, prieš pradedant svarstyti Europos lygmens teisės aktus, reikia išsamiai 
išnagrinėti esamas problemas, jei jų yra, ir planuojamą naudą vartotojams; šiuo 
klausimu mano, kad reikia konkrečiai aptarti, pvz., kolektyvinius teismo procesus ir 
keletą valstybių apimančias problemas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 88
25c dalis (nauja)

25c. mano, kad reikia atsižvelgti į tai, kad tam tikrose valstybėse narėse Europos 
vartotojų teisių gynimo modelio kūrimui kyla konstitucinių kliūčių; be to, mano, 
kad reikia nuodugniai laikytis Europos žmogaus teisių chartijos 6 straipsnio; ragina 
Komisiją Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą, kaip šiuo klausimu surasti 
reikiamą vartotojų, jų organizacijų ir ūkio subjektų teisių pusiausvyrą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 89
25d dalis (nauja)

25d. pabrėžia, kokios svarbios valstybinės institucijos užtikrinant sąžiningos prekybos 
praktikos laikymąsi ir kovojant su nesąžininga prekybos praktika; pabrėžia, kad 
baudas gali taikyti tik valstybinės institucijos ir kad visos sumokėtos baudos patenka 
į valstybės narės biudžetą; mano, kad prisidengiant vartotojų teisių gynimu 
negalima menkinti valstybinių institucijų vaidmens užtikrinant vartotojų teisių 
apsaugos teisės aktų laikymąsi;

Or. en

Pakeitimą pateikė Andreas Schwab

Pakeitimas 90
25e dalis (nauja)

25e. be to, abejoja ES kompetencija leisti teisės aktus procesinės teisės srityje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 91
26 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 92
26 dalis

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimą pateikė Jacques Toubon

Pakeitimas 93
26 dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Alexander Lambsdorff

Pakeitimas 94
26 dalis

26. ragina Komisiją pristatyti išsamų žalos vartotojams atlyginimo sistemos, kurios 
įgyvendinimu rūpintųsi vartotojų ombudsmenas ar kita atitinkama institucija, 
tyrimą; pabrėžia, kad Europos žalos vartotojams atlyginimo sistema turėtų būti 
kitokia nei JAV kolektyvinių ieškinių sistema ir kad skunduose visada reikėtų 
nurodyti žalos apimtį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marianne Thyssen

Pakeitimas 95
26 dalis

26. pabrėžia, kad Komisija neseniai užsakė tyrimą, kuriame turi būti nagrinėjama 
vartotojų apsauga valstybėse narėse, kuriose taikomos kolektyvinės žalos atlyginimo 
sistemos, ir nustatyta, kiek atstovaujamuosius ieškinius reglamentuojančių įvairių 
valstybių narių teisės aktų skirtumai kenkia vidaus rinkai; mano, kad prieš 
nusprendžiant, ar iš esmės reikia įvesti Europos kolektyvinės žalos atlyginimo 
sistemą ir koks turėtų būti jos pobūdis, derėtų palaukti šio tyrimo rezultatų;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Andreas Schwab

Pakeitimas 96
26 dalis

26. ragina Komisiją remiantis valstybių narių patirtimi ištirti, ar verta įvesti kolektyvinę
žalos atlyginimo sistemą; pabrėžia, kad galima Europos sistema turėtų būti kitokia nei 
JAV kolektyvinių ieškinių sistema, kad skunduose reikėtų nurodyti žalos apimtį, kad 
kompensacija visada turi būti išmokėta ir žalą patyrusioms bylos šalims ir kad 
atitinkamame teismo procese priimti sprendimai turi būti taikomi tik bylos šalims; 
pabrėžia, kad bet kokios kolektyvinės žalos atlyginimo sistemos tikslas – ne suteikti 
vartotojams naujas teises, bet pasiūlyti naujas galimybes geriau naudotis turimomis 
teisėmis; mano, kad sistema turėtų būti taikoma plačiai, lengvai prieinama ir pagrįsta 
tinkama informacijos ir konfidencialumo pusiausvyra, be to, turi būti užtikrinta, kad 
įmonėms nebūtų užkrauta dviguba našta, kai už teisės pažeidimus nuobaudas skiria 
dar ir institucijos;

Or. de

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 97
26 dalis

26. ragina Komisiją pristatyti išsamų žalos vartotojams atlyginimo sistemos tyrimą, kai 
šių teisių įgyvendinimu rūpinasi vartotojų ombudsmenas ar kita atitinkama valstybės 
narės institucija; pabrėžia, kad bet kokios Europos žalos vartotojams atlyginimo 
priemonės turėtų būti kitokios nei JAV kolektyvinių ieškinių sistema ir kad skunduose 
reikėtų nurodyti žalos apimtį, t. y. turėtų būti atlyginama konkretaus vartotojo patirta 
žala; pabrėžia, kad kolektyvinės žalos atlyginimo sistemos tikslas – ne suteikti 
vartotojams naujas teises, bet pasiūlyti naujas galimybes geriau naudotis turimomis 
teisėmis; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad trečiosios šalys jokiomis aplinkybėmis 
tiesiogiai ar netiesiogiai nesipelnytų iš žalos vartotojams atlyginimo sistemos, o 
geriausiu atveju galėtų prisiteisti tik visuotinai priimtas teismo išlaidas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Bert Doorn

Pakeitimas 98
26 dalis

26. teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą parengti išsamų kolektyvinių žalos 
atlyginimo priemonių tyrimą, daugiausia dėmesio skiriant valstybių narių patirčiai; 
prašo Komisiją šiame tyrime įvertinti, ar reikia tolesnių ES lygmens veiksmų, 
nepamirštant, kad Europos sistema turėtų būti kitokia nei JAV kolektyvinių ieškinių 
sistema ir kad skunduose reikėtų nurodyti žalos apimtį; pabrėžia, kad patikimą 
įrodymais grindžiamą diskusiją apie kolektyvines žalos atlyginimo priemones galima 
pradėti tik surinkus šią informaciją; pabrėžia, kad kolektyvinės žalos atlyginimo 
sistemos tikslas – ne suteikti vartotojams naujas teises, bet pasiūlyti naujas galimybes 
geriau naudotis turimomis teisėmis; (išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Pakeitimas 99
26 dalis

26. ragina Komisiją pristatyti iniciatyvas dėl kolektyvinės žalos atlyginimo sistemos, 
grindžiamas šiuo klausimu jos atliktų tyrimų ir apklausų rezultatais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lasse Lehtinen

Pakeitimas 100
26 dalis

26. ragina Komisiją atsižvelgiant į skirtingas teisines valstybių narių sistemas pristatyti 
iniciatyvas dėl kolektyvinės žalos atlyginimo sistemos, kurios įgyvendinimu rūpintųsi 
vartotojų ombudsmenas ar kita atitinkama institucija; pabrėžia, kad Europos sistema 
turėtų būti kitokia nei JAV kolektyvinių ieškinių sistema ir kad skunduose reikėtų
nurodyti žalos apimtį; pabrėžia, kad kolektyvinės žalos atlyginimo sistemos tikslas –
ne suteikti vartotojams naujas teises, bet pasiūlyti naujas galimybes geriau naudotis 
turimomis teisėmis; mano, kad sistema turėtų būti taikoma plačiai, lengvai prieinama 
ir pagrįsta tinkama informacijos ir konfidencialumo pusiausvyra;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Béatrice Patrie

Pakeitimas 101
26 dalis

26. ragina Komisiją pristatyti iniciatyvas dėl kolektyvinės žalos atlyginimo sistemos, 
kurios įgyvendinimu rūpintųsi už vartotojų reikalus atsakinga į ombudsmeno 
instituciją panaši valstybinė institucija ar kita atitinkama institucija; pabrėžia, kad 
Europos sistema turėtų būti kitokia nei JAV kolektyvinių ieškinių sistema ir kad 
skunduose reikėtų nurodyti žalos apimtį; pabrėžia, kad kolektyvinės žalos atlyginimo 
sistemos tikslas – ne suteikti vartotojams naujas teises, bet pasiūlyti naujas galimybes 
geriau naudotis turimomis teisėmis; mano, kad sistema turėtų būti taikoma plačiai, 
lengvai prieinama ir pagrįsta tinkama informacijos ir konfidencialumo pusiausvyra;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ieke van den Burg

Pakeitimas 102
26 dalis

26. ragina Komisiją pristatyti iniciatyvas dėl kolektyvinės žalos atlyginimo sistemos, 
kurios įgyvendinimu rūpintųsi vartotojų ombudsmenas, vartotojų teisių gynimo 
organizacijos ar kita atitinkama institucija arba organizacijos; pabrėžia, kad Europos 
sistema turėtų būti kitokia nei JAV kolektyvinių ieškinių sistema ir kad skunduose 
reikėtų nurodyti žalos apimtį; pabrėžia, kad kolektyvinės žalos atlyginimo sistemos 
tikslas – ne suteikti vartotojams naujas teises, bet pasiūlyti naujas galimybes geriau 
naudotis turimomis teisėmis; mano, kad sistema turėtų būti taikoma plačiai, lengvai 
prieinama ir pagrįsta tinkama informacijos ir konfidencialumo pusiausvyra;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Bernadette Vergnaud

Pakeitimas 103
26 dalis

26. ragina Komisiją pristatyti pasiūlymą dėl teisės akto dėl Europos sąlygoms tinkamos 
kolektyvinės žalos atlyginimo sistemos, kurios įgyvendinimu rūpintųsi vartotojų 
ombudsmenas ar kita atitinkama institucija; pabrėžia, kad Europos sistema turėtų būti 
kitokia nei JAV kolektyvinių ieškinių sistema ir kad skunduose reikėtų nurodyti žalos 
apimtį; pabrėžia, kad kolektyvinės žalos atlyginimo sistemos tikslas – ne suteikti 
vartotojams naujas teises, bet pasiūlyti naujas galimybes geriau naudotis turimomis 
teisėmis; mano, kad sistema turėtų būti taikoma plačiai, lengvai prieinama ir pagrįsta 
tinkama informacijos ir konfidencialumo pusiausvyra;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Stefano Zappalà, Guido Podestà

Pakeitimas 104
26 dalis

26. ragina Komisiją pristatyti iniciatyvas dėl kolektyvinės žalos atlyginimo sistemos, 
kurios įgyvendinimu rūpintųsi vartotojų ombudsmenas ar kita atitinkama institucija; 
pabrėžia, kad Europos sistema turėtų būti kitokia nei JAV kolektyvinių ieškinių 
sistema ir kad skunduose reikėtų nurodyti žalos apimtį; (išbraukta)

Or. it

Pakeitimą pateikė Colm Burke, Malcolm Harbour

Pakeitimas 105
26a dalis (nauja)

26a. mano, kad žalos vartotojams atlyginimo sistema turėtų būti lengvai prieinama ir 
pagrįsta tinkama informacijos ir konfidencialumo pusiausvyra; primena, kad 
procesinė teisė ir ypač įrodymų ir informacijos atskleidimo klausimai priklauso 
valstybių narių kompetencijai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Bert Doorn

Pakeitimas 106
26b dalis (nauja)

26b. pabrėžia, kad, prieš imantis bet kokios iniciatyvos kolektyvinei žalos atlyginimo 
sistemai įvesti, reikia vadovautis proporciniu metodu ir užtikrinti, kad būtų atidžiai 
atsižvelgta į įvairius visų rinkos dalyvių interesus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Kurt Lechner

Pakeitimas 107
26c dalis (nauja)

26c. atkreipia dėmesį į plačiai paplitusias diskusijas dėl vadinamųjų atstovaujamųjų 
ieškinių ir mano, kad šia tema dar reikia atlikti išsamius tyrimus, kad esama 
abejonių dėl ES kompetencijos šioje srityje leisti teisės aktus ir kad derėtų nepritarti 
procedūroms, panašioms į taikomas JAV;

Or. de

Pakeitimą pateikė Béatrice Patrie

Pakeitimas 108
26d dalis (nauja)

26d. mano, kad svarstytina sistema turėtų būti grindžiama kai kuriose valstybėse narėse 
jau taikomomis teisminėmis kolektyvinėmis žalos atlyginimo sistemomis, kurių 
veiksmingumas patvirtintas; mano, kad šioje sistemoje turėtų būti galimybė bet 
kurią panašią žalą patyrusią vartotojų grupę automatiškai įtraukti į procesą;

Or. fr
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