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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

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

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0303),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
Parlamentui pateikė pasiūlymą (C6-0159/2007),

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 51 ir 35 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Transporto ir 
turizmo komiteto ir Teisės reikalų komiteto nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Antraštė

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl vartotojų apsaugos, 
susijusios su kai kuriais pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe, ilgalaikiais 
atostogų produktais, perpardavimo ir 
keitimosi aspektais

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl vartotojų 
apsaugos, susijusios su kai kuriais 
pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe, 
ilgalaikiais atostogų produktais, 
perpardavimo ir keitimosi aspektais 

Pagrindimas

Kai kurie pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ir ilgalaikių atostogų produktų 
rinkodaros, prekybos ir perpardavimo, taip pat keitimosi teise pakaitomis naudotis bendra 



PE398.606v01-006/39 PR\699743LT.doc

LT

nuosavybe aspektai turi būti visiškai suderinti. Valstybėms narėms neturėtų būti suteikta 
galimybė išsaugoti arba nustatyti nacionalinius teisės aktus tose srityse, kurioms taikomas šis 
reglamentas. Tais atvejais, kai reglamente nėra atitinkamų nuostatų, valstybės narėms turėtų 
būti palikta teisė išsaugoti arba nustatyti nacionalinius teisės aktus, neprieštaraujančius 
Bendrijos teisei.

Pakeitimas 2
1 nurodomoji dalis

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

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 65 ir 95 straipsnius,

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 17 pakeitimu.

Pakeitimas 3
3a nurodomoji dalis (nauja)

atsižvelgdami į 2005 m. gegužės 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių 
komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu 
vidaus rinkoje1, kurioje draudžiama 
klaidinanti, agresyvi ir kitokia 
nesąžininga įmonių komercinė veikla 
vartotojų atžvilgiu,
__________
1 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.

Pakeitimas 4
-1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(-1a) Kadangi turizmo vaidmuo valstybių 
narių ekonomikoje nuolat auga, turi būti 
priimtos būtiniausios bendros taisyklės, 
kurios skatintų pakaitinio naudojimosi 
bendra nuosavybe ir ilgalaikių atostogų 
verslo augimą ir produktyvumą.

Pakeitimas 5
1 konstatuojamoji dalis
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(1) Nuo 1994 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
94/47/EB dėl pirkėjų apsaugos, susijusios 
su teisės tam tikru laiku naudotis 
nekilnojamaisiais daiktais pirkimo sutarčių 
tam tikrais aspektais1, priėmimo pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe sąvoka 
išsiplėtė, o rinkoje atsirado nauji į tai 
panašūs atostogų produktai. Direktyva 
94/47/EB netaikoma šiems naujiems 
atostogų produktams ir kai kuriems 
sandoriams, susijusiems su pakaitiniu 
naudojimusi bendra nuosavybe, 
pavyzdžiui, perpardavimui ir keitimuisi. Be 
to, taikant Direktyvą 94/47/EB, įgyta 
patirtis parodė, kad kai kurie klausimai, 
kuriems direktyva taikoma, turi būti 
atnaujinti ar išaiškinti.

(1) Nuo 1994 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
94/47/EB dėl pirkėjų apsaugos, susijusios 
su teisės tam tikru laiku naudotis 
nekilnojamaisiais daiktais pirkimo sutarčių 
tam tikrais aspektais2, priėmimo pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe sąvoka 
išsiplėtė, o rinkoje atsirado nauji į tai 
panašūs atostogų produktai. Direktyva 
94/47/EB netaikoma šiems naujiems 
atostogų produktams ir kai kuriems 
sandoriams, susijusiems su pakaitiniu 
naudojimusi bendra nuosavybe, 
pavyzdžiui, perpardavimo ir keitimosi 
sutartims. Be to, taikant Direktyvą 
94/47/EB, įgyta patirtis parodė, kad kai 
kurie klausimai, kuriems direktyva 
taikoma, turi būti atnaujinti ar išaiškinti.

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 1 ir 2 straipsniais.

Pakeitimas 6
2 konstatuojamoji dalis

(2) Dėl esamų reglamentavimo trūkumų 
kyla nemenkas konkurencijos iškraipymas 
ir atsiranda rimtų problemų vartotojams ir 
taip sudaromos kliūtys sklandžiai veikti 
vidaus rinkai. Todėl Direktyva 94/47/EEB
turėtų būti pakeista nauja ir aktualia 
direktyva.

(2) Dėl esamų reglamentavimo trūkumų ir 
valstybių narių suderintų teisės aktų 
stokos kyla nemenkas konkurencijos 
iškraipymas ir atsiranda rimtų problemų 
vartotojams ir taip sudaromos kliūtys 
sklandžiai veikti vidaus rinkai. Todėl 
Direktyva 94/47/EB turėtų būti pakeista 
nauju ir aktualiu reglamentu.

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 7
3 konstatuojamoji dalis

(3) Siekiant sustiprinti teisinį aiškumą ir (3) Siekiant sustiprinti teisinį aiškumą ir 

                                               
1 OL L 280, 1994 10 29, p. 83.
2 OL L 280, 1994 10 29, p. 83.
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sudaryti galimybę vartotojams bei 
įmonėms visiškai pasinaudoti bendros 
rinkos teikiama nauda, atitinkami valstybių 
narių įstatymai turėtų būti labiau 
suderinti. Tačiau kai kuriais atvejais, 
valstybės narės galėtų toliau taikyti 
griežtesnes taisykles.

sudaryti galimybę vartotojams bei 
įmonėms visiškai pasinaudoti bendros 
rinkos teikiama nauda, kai kurie pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe ir 
ilgalaikių atostogų produktų rinkodaros, 
prekybos ir perpardavimo, taip pat 
keitimosi teise pakaitomis naudotis 
bendra nuosavybe aspektai turi būti 
visiškai suderinti. Valstybėms narėms 
neturėtų būti suteikta galimybė išsaugoti 
arba nustatyti nacionalinius teisės aktus 
tose srityse, kurioms taikomas šis 
reglamentas. Tais atvejais, kai šiame 
reglamente nėra atitinkamų nuostatų, 
valstybės narėms turėtų būti palikta teisė 
išsaugoti arba nustatyti nacionalinius 
teisės aktus, neprieštaraujančius 
Bendrijos teisei.

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 8
4 konstatuojamoji dalis

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 1 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 9
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Į pakaitinio naudojimosi bendra 
nuosavybe sutarties apibrėžties sritį 
neįtraukiamas daugiametis viešbučio 
kambario rezervavimas arba įprastinės 
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nuomos sutartys, įskaitant tuos atvejus, 
kai atliekamas išankstinis mokėjimas arba 
gyvenama ilgiau nei vienerius metus. 

Pagrindimas

Laikotarpį sumažinus iki vienerių metų į reglamento taikymo sritį pateks sandoriai, kurių 
įtraukti neketinta, pvz., išankstiniai viešbučių užsakymai, kuriems atlikti reikalingas 
išankstinis mokėjimas arba kai kurių viešbučių siūlomos kuponų sistemos, kuriose numatyti 
galiojimo laikotarpiai ilgesni nei vieneri metai. Siekiant išvengti klaidingų interpretacijų, šie 
neįtraukti sandoriai turi būti aiškiai nurodyti.

Pakeitimas 10
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a) Siekiant, kad vartotojas bendrais 
bruožais suprastų šiame reglamente 
numatytą apsaugą, prekiautojas vartotojui 
pateikia kontrolinį sąrašą. Kontrolinis 
sąrašas turėtų būti sudarytas naudojant 
standartines formas ir pateikiamas 
visomis Bendrijos kalbomis.

Pagrindimas

Siekiant, kad vartotojas atkreiptų dėmesį ir aiškiau suvoktų savo teisę atsisakyti sutarties, 
sutartyje pateikiamas kontrolinis sąrašas.

Pakeitimas 11
7 konstatuojamoji dalis

(7) Siekiant vartotojui suteikti galimybę 
visiškai suprasti savo pareigas ir teises 
pagal sutartį, jam turėtų būti suteiktas 
laikotarpis, per kurį jis galėtų atsisakyti 
sutarties, neprivalėdamas to pagrįsti. Šiuo 
metu laikotarpio trukmė įvairiose 
valstybėse narėse yra skirtinga, o patirtis 
rodo, kad Direktyvoje 94/47/EB nustatyta 
trukmė yra nepakankamai ilga. Todėl šis 
laikotarpis turėtų būti pratęstas ir
suderintas.

(7) Siekiant vartotojui suteikti galimybę 
visiškai suprasti savo pareigas ir teises 
pagal sutartį, jam turėtų būti suteiktas 
laikotarpis, per kurį jis galėtų atsisakyti 
sutarties, neprivalėdamas to pagrįsti. Šiuo 
metu laikotarpio trukmė įvairiose 
valstybėse narėse yra skirtinga. Siekiant 
aukšto lygio vartotojų apsaugos ir 
didesnio aiškumo vartotojams ir verslui,
šis laikotarpis turėtų būti suderintas.

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti tekstą.
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Pakeitimas 12
8 konstatuojamoji dalis

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

(8) Draudimas iš anksto mokėti turi būti 
patikslintas, siekiant pagerinti vartotojų 
apsaugą. Perpardavimo sutartims bet 
kokio mokėjimo draudimas turėtų būti 
taikomas iki faktiškai įvyks pardavimas 
arba iki pasibaigs perpardavimo sutartis, 
išskyrus tuos atvejus, kai apmokamos 
tiesioginės prekiautojo sąnaudos, kurios 
atsirado vartotojo vardu parduodant 
vartotojo pakaitinio bendros nuosavybės 
naudojimosi teisę.

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 6 straipsniu, taip pat paaiškinamas tekstas.

Pakeitimas 13
9 konstatuojamoji dalis

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

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

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 6 straipsniu.

Pakeitimas 14
10 konstatuojamoji dalis

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

(10) Iš vartotojo negali būti atimta šiuo 
reglamentu suteikiama apsauga. Šis 
principas turėtų būti taikomas net jei 
sutarčiai taikoma trečiosios valstybės teisė.
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Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 15
11 konstatuojamoji dalis

(11) Reikia, kad valstybės narės nustatytų
veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 
sankcijas už šios direktyvos nesilaikymą.

(11) Reikia, kad valstybės narės užtikrintų
veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 
sankcijas už šio reglamento nesilaikymą.

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 16
12 konstatuojamoji dalis

(12) Reikia užtikrinti, kad asmenys ar 
organizacijos, pagal nacionalinę teisę 
turinčios teisėtų interesų šioje srityje, 
turėtų teisines priemones iškelti bylą už 
šios direktyvos nuostatų pažeidimus.

(12) Reikia užtikrinti, kad asmenys ar 
organizacijos, pagal nacionalinę teisę 
turinčios teisėtų interesų šioje srityje, 
turėtų teisines priemones iškelti bylą už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus.

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 17
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

(12a) Kai vartotojui tenka ginti pažeistas 
teises teisme, jam turėtų būti suteikta teisė 
kreiptis į teismą valstybėje, kurioje gyvena 
vartotojas.

Pagrindimas

Siekiama aukšto lygio vartotojų apsaugos ir didesnio aiškumo.

Pakeitimas 18
14 konstatuojamoji dalis

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

informuojami apie šiame reglamente 
nustatytas jų teises. Prekiautojai
informuoja vartotojus apie savo elgesio 
kodeksus, galiojančius šioje srityje.

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 19
14a konstatuojamoji dalis (nauja)

(14 a) Siekiant geresnio vartotojų skundų 
nagrinėjimo ir Europos masto 
licencijavimo sistemos sukūrimo,  
prekiautojai įsteigia Europos šakinę 
organizaciją. 

Pakeitimas 20
14b konstatuojamoji dalis (nauja)

(14b) Vartotojams, taip pat pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe ir 
ilgalaikių atostogų verslui būtų naudinga, 
jei būtų nustatyta prekiautojų pareiga 
pateikti garantijas, kurios būtų 
pakankamos nemokumo atveju.

Pakeitimas 21
15 konstatuojamoji dalis

(15) Kadangi valstybės narės negali 
tinkamai įgyvendinti šios direktyvos tikslų, 
ir juos galima geriau įgyvendinti Bendrijos 
lygmeniu, Bendrija gali priimti priemones 
pagal subsidiarumo principą, kaip nustatyta 
Sutarties 5 straipsnyje. Atsižvelgiant į 
minėtame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą, ši direktyva
nenumato nieko, kas nėra būtina siekiant 
pašalinti kliūtis vidaus rinkai ir pasiekti 
aukštą bendros vartotojų apsaugos lygį.

(15) Kadangi valstybės narės negali 
tinkamai įgyvendinti šio reglamento tikslų, 
ir juos galima geriau įgyvendinti Bendrijos 
lygmeniu, Bendrija gali priimti priemones 
pagal subsidiarumo principą, kaip nustatyta 
Sutarties 5 straipsnyje. Atsižvelgiant į 
minėtame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą, šiame reglamente
nenumatoma nieko, kas nėra būtina 
siekiant pašalinti kliūtis vidaus rinkai ir 
pasiekti aukštą bendros vartotojų apsaugos 
lygį.
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Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 22
16 konstatuojamoji dalis

(16) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažįstamų, visų pirma, Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijoje ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje,

(16) Šiame reglamente gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažįstamų, visų pirma, Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijoje ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje,

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis suderinama su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 23
1 straipsnio 1 dalis

1. Ši direktyva taikoma vartotojų
apsaugai, susijusiai su kai kuriais 
pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe 
ir ilgalaikių atostogų produktų pardavimo 
bei keitimo aspektais. Ji taip pat taikoma 
teisės pakaitomis naudotis bendra 
nuosavybe perpardavimui ir keitimuisi 
pakaitiniu naudojimosi bendra nuosavybe.

1. Šio reglamento tikslas – prisidėti prie 
tinkamo vidaus rinkos veikimo ir pasiekti 
aukštą vartotojų apsaugos lygį suderinant 
valstybių narių įstatymus, taisykles ir 
administracines nuostatas, susijusias su 
kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra 
nuosavybe ir ilgalaikių atostogų produktų
rinkodaros, pardavimo ir perpardavimo
bei keitimosi pakaitinio naudojimosi 
bendra nuosavybe teise aspektais.

Ši direktyva taikoma prekiautojo ir 
vartotojo sudarytiems sandoriams.

Šis reglamentas taikomas prekiautojo ir 
vartotojo sudarytiems sandoriams.

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

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

Kadangi teisinis pagrindas - 95 straipsnis, turi būti paminėtas vidaus rinkos veikimas.  

Pakeitimas 24
1 straipsnio 2 dalis

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

Išbraukta.

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

Pagrindimas

Dėl visiško suderinimo principo išimčių atsiranda neapibrėžtumas ir vartotojams, ir verslo 
atstovams, todėl jų derėtų vengti. Šį požiūrį Europos Parlamentas taip pat remia nuomonėje 
savo iniciatyva dėl Vartotojų acquis (B. Patrie pranešimas).

Pakeitimas 25
2 straipsnio 1 dalis

1. Šioje direktyvoje taikomos tokios 
sąvokos:

1. Šiame reglamente taikomos tokios 
sąvokos:

Pagrindimas

Straipsnis suderinamas su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 26
2 straipsnio 1 dalies a punktas

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

(a) „pakaitinio naudojimosi bendra
nuosavybe sutartis“ – tai sutartis, 
galiojanti ilgiau nei vienerius metus, pagal 
kurią vartotojas už atlygį įgyja teisę
periodiškai naudotis vienu ar keliais
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keliais būstais daugiau nei vienam vizitui. kilnojamojo arba nekilnojamojo turto 
objektais;

Pagrindimas
Sąvokos „būstas“ reikšmė daug platesnė negu ketinta reglamentuoti. Teisiniu požiūriu geriau 
vartoti formuluotę „periodiškai naudotis ... kilnojamojo arba nekilnojamojo turto objektais“.

Pakeitimas 27
2 straipsnio 1 dalies b punktas

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

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

Pakeitimas 28
2 straipsnio 1 dalies c punktas

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

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

Pakeitimas 29
2 straipsnio 1 dalies d punktas

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

(d) „keitimosi sutartis“ – tai papildoma
sutartis, pagal kurią vartotojas už atlygį 
prisijungia prie mainų sistemos, 
suteikiančios galimybę naudotis savo
pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe
teise skirtingoje vietoje arba skirtingu 
laiku;

Pakeitimas 30
2 straipsnio 1 dalies e punktas
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(e) „prekiautojas“ – tai fizinis ar juridinis 
asmuo, kurio veikla susijusi su prekyba, 
verslu ar profesija ir bet kuris asmuo, 
veikiantis prekiautojo vardu ar jo naudai;

(a) „prekiautojas“ – tai fizinis ar juridinis 
asmuo, kurio veikla susijusi su prekyba, 
verslu, amatu ar profesija ir bet kuris 
asmuo, veikiantis prekiautojo vardu ar jo 
naudai;

Pakeitimas 31
2 straipsnio 1 dalies g punktas

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

(g) „papildoma sutartis“ reiškia bet kokią 
sutartį, kuri susijusi su pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe sutartimi 
arba ilgalaikio atostogų produkto 
sutartimi;

Pagrindimas

Teisiniu požiūriu žodis “susijusi“ atrodo tinkamesnis. 

Pakeitimas 32
2 straipsnio 1 dalies ga punktas (naujas)

(ga) „patvarioji laikmena“ – tai priemonė, 
kuri įgalina vartotoją saugoti jam 
asmeniškai skirtą informaciją taip, kad 
informacija tam tikrą laiką, kuris atitiktų 
šios informacijos pobūdį, būtų prieinama 
ateityje ir kad saugomą informaciją būtų 
galima atgaminti nepakitusią;

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo vartotojams ir prekiautojams, būtina aiškesnė apibrėžtis.  

Pakeitimas 33
 2 straipsnio 1 dalies gb punktas (naujas)

(gb) „elgesio kodeksas“ – tai susitarimas 
arba taisyklių rinkinys, kuris nenumatytas  
valstybių narių įstatymuose, taisyklėse ir 
administracinėse nuostatose, kuriame 
reguliuojamas prekiautojų elgesys ir kurį 
prekiautojai įsipareigoja taikyti viename 
arba keliuose verslo sektoriuose vienai 
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arba kelioms komercinėms praktikoms.

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo vartotojams ir prekiautojams, būtina aiškesnė apibrėžtis.  

Pakeitimas 34
3 straipsnio 1 dalis

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

1. Bet kokioje reklamoje nurodoma
galimybė gauti informaciją pagal 2 dalies 
nuostatas ir kur ją galima gauti.

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 3 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas 35
3 straipsnio 2 dalis

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

2. Kiekvienam informacijos prašančiam 
vartotojui prekiautojas pateikia informaciją 
raštu, kurioje be bendro produkto 
aprašymo, pateikiama informacija šiais 
klausimais, jei reikalinga:

(a) pakaitinio naudojimosi bendra 
nuosavybe atvejais – informaciją, nurodytą 
I priede, jei sutartis susijusi su statomu 
būstu – II priede nurodytą informaciją;

(a) pakaitinio naudojimosi bendra 
nuosavybe sutarties atvejais – informaciją, 
nurodytą I priede, jei sutartis susijusi su
kilnojamuoju arba nekilnojamuoju turtu
– II priede nurodytą informaciją;

(b) ilgalaikio atostogų produkto atveju – III 
priede nurodytą informaciją;

(b) ilgalaikio atostogų produkto sutarties
atveju – III priede nurodytą informaciją;

(c) perpardavimo atveju – IV priede 
nurodytą informaciją;

(c) perpardavimo sutarties atveju – IV 
priede nurodytą informaciją;

(d) keitimosi atveju – V priede nurodytą 
informaciją.

(d) keitimosi sutarties atveju – V priede 
nurodytą informaciją.

Prekiautojas pateikia informaciją raštu 
arba naudodamas kitokią patvariąją 
laikmeną. 
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Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 2 straipsniu.

Pakeitimas 36
3 straipsnio 3 dalis

3. Perpardavimo atveju prekiautojo 
pareiga pateikti informaciją pagal 2 dalį 
taikoma vartotojui, kuris gali sudaryti 
perpardavimo sutartį.

Išbraukta.

Pagrindimas

Formuluotė neaiški ir atrodo nereikalinga; ją išbraukus tekstas tampa aiškesnis. 

Pakeitimas 37
4 straipsnio antraštė

Sutartis Pagrindinė sutartis

Pagrindimas

Vengiant painiavos turi būti aiškiai atskirtos pagrindinės ir papildomos sutartys.

Pakeitimas 38
4 straipsnio 1 ir 2 dalys

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

1. Sutartis sudaroma raštu ir rengiama 
viena oficialiųjų Bendrijos kalbų, kurią 
pasirenka vartotojas.

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

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

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

Apie rašytinės informacijos, kuri buvo 
pateikta vartotojui iki sutarties 
pasirašymo, pakeitimus vartotojui iki 
sutarties sudarymo pranešama raštu arba 
naudojant kitokią patvariąją laikmeną.
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Sutartyje aiškiai nurodomi visi tokie 
pakeitimai.

Pakeitimas 39
4 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Sutartyje pateikiamas kontrolinis 
sąrašas, kurio paskirtis – pabrėžti šiame 
reglamente vartotojams suteiktas teises ir 
pagerinti galimybes pasinaudoti teise 
atsisakyti sutarties vadovaujantis 5 
straipsniu.  
Kontrolinis sąrašas turėtų būti sudarytas 
naudojant standartines formas, 
pateikiamas visomis Bendrijos kalbomis, 
kartu pridedant nuplėšiamą formą 
sutarties atsisakymo teisei įgyvendinti.
Kontroliniame sąraše trumpai ir aiškiai 
nurodoma:
visų sutarties šalių tapatybė ir gyvenamoji 
vieta (buveinė),
teisės, kuri yra pagrindinės sutarties 
objektas, pobūdis,
tikslus laikotarpis, kurio metu teisė, esanti 
pagrindinės sutarties objektu, gali būti 
įgyvendinama ir, jei reikia, jo trukmė,
data, nuo kurios vartotojas gali pradėti 
įgyvendinti sutartyje nustatytas teises,
kaina, kurią vartotojas privalo sumokėti 
už teisę pakaitomis naudotis bendra 
nuosavybe, ilgalaikį atostogų produktą 
arba perparduodančio prekiautojo 
suteiktas paslaugas,
išlaidos, susijusios su pakaitiniu 
naudojimusi bendra nuosavybe arba 
ilgalaikiu atostogų produktu,
esant reikalui, infrastruktūra ir 
paslaugos, kuriomis vartotojas galės 
naudotis,
galimybės dalyvauti keitimosi sistemoje,
informacija apie sutarties atsisakymo 
laikotarpio trukmę,
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informacija apie išankstinio mokėjimo 
draudimą,
duomenys apie tai, ar prekiautojas 
pasirašė elgesio kodeksą.

Pagrindimas

Siekiant, kad vartotojas atkreiptų dėmesį ir aiškiau suvoktų savo teisę atsisakyti sutarties, 
sutartyje pateikiamas kontrolinis sąrašas.

Pakeitimas 40
4a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
Papildoma sutartis

1. Sutartis sudaroma raštu ir rengiama 
viena oficialiųjų Bendrijos kalbų, kurią 
pasirenka vartotojas.
2. 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta rašytinė 
informacija yra sutarties sudedamoji 
dalis.
Apie rašytinės informacijos, kuri buvo 
pateikta vartotojui iki sutarties 
pasirašymo, pakeitimus vartotojui iki 
sutarties sudarymo turi būti pranešama 
raštu.
3. Sudarant keitimosi sutartį joje turi būti 
nurodyta informaciją, kurios 
reikalaujama pagal V priedo a, b ir d–i 
punktus.

Pakeitimas 41
5 straipsnio 1 dalis

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

1. Vartotojas turi teisę per keturiolika 
dienų atsisakyti sutarties, nepateikdamas 
jokių atsisakymo priežasčių.
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laikotarpis pratęsiamas iki pirmos po jos 
einančios darbo dienos.

Šis sutarties atsisakymo laikotarpis 
prasideda:
(a) nuo sutarties arba įpareigojančios 
preliminarios sutarties pasirašymo dienos; 
arba
(b) nuo dienos, kai vartotojas gavo sutartį 
arba įpareigojančią preliminarią sutartį, 
jei ta diena vėlesnė nei a punkte nurodyta 
data.

Pagrindimas

Sutarties atsisakymo laikotarpio trukmė turėtų būti nurodyta aiškiau. Be to, būtinas didesnis 
derinimas nustatant sutarties atsisakymo laikotarpio pradžia.

Pakeitimas 42
5 straipsnio 2 dalis

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

Išbraukta.

Pakeitimas 43
5 straipsnio 3 dalis

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

3. Jei I priedo a–o punktuose, II priedo a, b
ir d punktuose, III priedo a–i punktuose, 
IV priedo a–g punktuose bei V priedo a–k 
punktuose nurodyta informacija nebuvo 
raštu pateikta per tris mėnesius nuo 
sutarties pasirašymo, sutartis turi būti 
laikoma negaliojančia.

Pagrindimas

Siekiant vartotojui suteikti aukščiausio lygio apsaugą, sutartis, kurioje trūksta esminės 
sudedamosios dalies, turėtų būti laikoma niekine.
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Pakeitimas 44
5 straipsnio 4 dalis

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

4. Jei vartotojas ketina pasinaudoti teise 
atsisakyti sutarties, iki atsisakymo termino 
pabaigos jis apie tai turi pranešti asmeniui, 
kurio pavardė ir adresas nurodytas sutartyje
ir kontroliniame sąraše šiam tikslui,
pasitelkęs priemones, kurių naudojimas 
įrodomas. Pripažįstama, kad nustatyto 
termino laikytasi, jei pranešimas (jei 
parengtas raštu arba naudojant kitokią 
patvariąją laikmeną) išsiųstas iki nustatyto 
laikotarpio pabaigos

Pakeitimas 45
5 straipsnio 5 dalis

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

Išbraukta.

Pagrindimas

5 dalis turi būti išbraukta, kad neatsirastų galimybių nesąžiningiems prekiautojams, 
suinteresuotiems vien pasirašyti sutartis ir gauti tam tikrų aiškiai neapibrėžtų ir įvairiose 
valstybėse narėse skirtingų išlaidų kompensaciją.

Pakeitimas 46
5 straipsnio 6 dalis

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

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

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 42 ir 43 pakeitimais.
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Pakeitimas 47
6 straipsnis

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

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

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

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

Pakeitimas 48
7 straipsnis

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

1. Jei vartotojas pasinaudoja teise
atsisakyti pagrindinės sutarties, visos 
papildomos sutartys nutraukiamos
automatiškai, vartotojui nepatiriant jokių
išlaidų.

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

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

3. Valstybės narės nustato išsamias tokių 
sutarčių pabaigos taisykles.
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Pakeitimas 49
8 straipsnis

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

1. Jei sutartyje taikoma teisė yra valstybės 
narės teisė, visos sutarties sąlygos, pagal 
kurias vartotojas atsisako šiame 
reglamente nurodytų teisių, yra 
neįpareigojančios.

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

2. Šio reglamento nuostatos bus taikomos, 
jei atitinkamas nekilnojamasis turtas yra 
valstybės narės teritorijoje arba jei 
prekiautojas vykdo savo komercinę ar 
profesinę veiklą valstybėje narėje arba ši 
veikla tam tikru būdu nukreipta į valstybę 
narę ir sutartis susijusi su šia veikla.

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 50
9 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies įžanginė dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų
imamasi tinkamų ir veiksmingų 
priemonių, kuriomis užtikrinama, kad 
šios direktyvos būtų laikomasi vartotojų
interesams apsaugoti.

1. Valstybės narės turėtų užtikrinti ir 
prižiūrėti, kad jų prekiautojai iš esmės 
laikytųsi šio reglamento ir būtų
vadovaujamasi vartotojų interesais.

2. 1 dalyje nurodytos priemonės apima 
nuostatas, kurių pagrindu viena ar 
daugiau iš toliau išvardytų nacionalinės 
teisės aktais nustatytų institucijų, 
vadovaudamosi nacionalinės teisės aktais, 
galėtų imtis veiksmų prieš kreipiantis į 
teismus ar kompetentingas 
administracines institucijas, kad 
užtikrintų nacionalinių šios direktyvos
įgyvendinimo nuostatų taikymą:

2. Valstybės narės įpareigos vieną ar 
daugiau iš toliau išvardytų institucijų
vykdyti minėtas įgyvendinimo funkcijas:

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 51
10 straipsnio 1 ir 2 dalys
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1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių vartotojui informuoti apie
nacionalinius taisės aktus, kuriais 
perkeliama ši direktyva, ir, jei reikia, 
skatina prekiautojus informuoti vartotojus 
apie jų veiklos taisykles.

1. Valstybės narės imasi tinkamų 
priemonių vartotojui informuoti apie šį 
reglamentą.

Prekiautojai užtikrina, kad esant reikalui 
vartotojai būtų informuoti apie 
prekiautojų elgesio kodeksus.

2. Valstybės narės skatina kurti arba 
tobulinti tinkamas ir veiksmingas 
neteisminių skundų ir teisių gynimo 
procedūras vartotojų ginčams pagal šią 
direktyvą spręsti.

2. Valstybės narės skatina kurti arba 
tobulinti tinkamas ir veiksmingas 
neteisminių skundų ir teisių gynimo 
procedūras vartotojų ginčams pagal šį 
reglamentą spręsti.

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 52
10 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Prekiautojai įsteigia Europos šakinę 
organizaciją, kuri suteikia vartotojams 
galimybę naudotis alternatyvia ginčų 
sprendimo sistema nagrinėjant skundus, 
pvz., bankroto atveju, taip pat parengia 
Europos licencijavimo sistemą.

Pakeitimas 53
10 straipsnio 2b dalis (nauja)

2b. Prekiautojai pateikia pakankamas 
garantijas, kad nemokumo atveju bus  
grąžinti vartotojo sumokėti pinigai.

Pakeitimas 54
11 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės nustato tinkamas 
sankcijas prekiautojams, jei šie nesilaiko 
nacionalinių nuostatų, priimtų laikantis
šios direktyvos.

1. Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, taikytinų už šio reglamento 
nuostatų pažeidimą, ir užtikrina, kad šios 
sankcijos būtų taikomos.
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Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 55
12 straipsnis

1. Valstybės narės priima ir paskelbia 
įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie 
įsigalioję ne vėliau kaip iki […], 
įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir 
tų nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų 
lentelę.

Išbraukta.

Jos taiko šias nuostatas nuo […].
Valstybės narės, priimdamos šias 
nuostatas, daro jose nuorodą į šią 
direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas 
oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo 
tvarką nustato valstybės narės.
2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų 
nacionalinės teisės aktų pagrindinių 
nuostatų tekstus.

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 56
13 straipsnio 1 dalis

Komisija peržiūri šią direktyvą ir pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
ne vėliau kaip po penkerių metų nuo
nacionalinių nuostatų, kuriomis perkelta 
ši direktyva, taikymo datos.

Komisija peržiūri šį reglamentą ir pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo
įsigaliojimo.

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 57
14 straipsnis
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Direktyva 94/47/EB panaikinama. Direktyva 94/47/EB panaikinama.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos 
nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos 
pagal III priedo atitikmenų lentelę.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos 
nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos 
pagal VI priedo atitikmenų lentelę.

Pakeitimas 58
15 straipsnis

Direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po 
jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis Reglamentas įsigalioja 2009 m.
sausio 1 d.

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 59
16 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms. Išbraukta.

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 1 pakeitimu.

Pakeitimas 60
I priedo a punktas

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

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

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 37 pakeitimu.

Pakeitimas 61
I priedo b punktas

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

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

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 37 pakeitimu.

Pakeitimas 62
I priedo c punktas

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

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

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 37 pakeitimu.

Pakeitimas 63
I priedo f punktas

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

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

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 26 pakeitimu.

Pakeitimas 64
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I priedo g punktas

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

(g) tinkamas visų su pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe sutartimi 
susijusių išlaidų aprašymas: kaip šios
išlaidos bus paskirstytos vartotojams bei 
kaip ir kada tokios išlaidos gali būti 
didinamos; jei reikia, informacija apie tai, 
ar yra kokie nors mokesčiai, hipoteka, 
įkeitimas ar bet kokios kitos turto 
sulaikymo teisės, taikomos gyvenamajam 
būstui;

Pagrindimas

The two main elements of the total costs are the purchase price and the service costs of the 
timeshare resort or multi-resort. The Commission's proposal was unclear and included 
information which is not necessary for a consumer to take an informed purchase decision.

The maintenance and management fees need to be disclosed as well as the possible future 
increases (reflecting augmentation in costs due to inflation, taxation, health and safety 
requirements, etc…). However, detailed explanation of such costs is irrelevant for the 
purchase decision and supplied in annual accounts where appropriate.

(Pagrindimas viršija 500 spaudos ženklų.)

Pakeitimas 65
I priedo h punktas

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

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

Pagrindimas

Įtrauka priede turi būti pateikta anksčiau. 

Pakeitimas 66
I priedo i punktas

(i) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, 
apytikslė suma, kurią vartotojas turi 
mokėti už naudojimąsi bendra įranga ir 
paslaugomis; mokesčių, susijusių su 
naudojimusi turtu, apskaičiavimo 

(fa) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti;
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pagrindas, privalomieji įstatymu nustatyti 
mokesčiai (pavyzdžiui, valstybiniai 
mokesčiai ir rinkliavos) ir papildomos 
administravimo išlaidos (pvz.: valdymo, 
priežiūros ir remonto);

Pagrindimas

Žr. 64 pakeitimo pagrindimą. Įtrauka priede turi būti pateikta anksčiau.

Pakeitimas 67
I priedo k punktas

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

(k) yra galimybė ar ne dalyvauti sutartyje 
nustatytų teisių keitimosi ar perpardavimo 
sistemoje, informacija apie atitinkamą 
mainų sistemą ir nuoroda apie išlaidas, 
susijusias su perpardavimu arba keitimusi 
pagal šią sistemą;

Pakeitimas 68
I priedo m punktas

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

(m) informacija apie teisę atsisakyti 
sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės;
atitinkamais atvejais – informacija apie 
kredito ir kitų papildomų sutarčių,
susijusių su pagrindine sutartimi,
nutraukimo sąlygas, jei atsisakoma 
sutarties, pvz., apie pinigų susigrąžinimo 
arba kitas investicines programas;
informacija apie tokio atsisakymo sąlygas;

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 45 pakeitimu.

Pakeitimas 69
I priedo p punktas

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

(p) duomenys apie tai, ar prekiautojas 
pasirašė elgesio kodeksą;
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme iš prekiautojo reikalaujama vartotojams pateikti gausią informaciją apie 
elgesio kodeksus. Šios nesvarbios informacijos kiekis gali apsunkinti vartotoją. Panašiai būtų 
galima pareikalauti, kad prekiautojas pateiktų vartotojams pakaitinio naudojimosi bendra 
nuosavybe įstatymus ir kitus svarbius teisės aktus, taip pat kad prekiautojas įtrauktų juos 
sutartį. 

Vartotojui iš tikrųjų svarbu žinoti tai, ar prekiautojas pasirašė elgesio kodeksą, ir tai, kur 
galima gauti atitinkamos informacijos. 

Pakeitimas 70
II priedo antraštė

Papildomi reikalavimai dėl statomo
gyvenamojo būsto, kaip nustatyta 3 

straipsnyje

Papildomi reikalavimai dėl statomo
kilnojamojo arba nekilnojamojo turto 

objekto, kaip nustatyta 3 straipsnyje

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 26 pakeitimu.

Pakeitimas 71
II priedo a punktas

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

(a) kilnojamojo arba nekilnojamojo turto 
objekto baigtumas ir paslaugos, kurioms 
esant juo bus galima visapusiškai naudotis
(dujų, elektros, vandens ir telefono 
prijungimas);

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 26 pakeitimu.

Pakeitimas 72
II priedo b punktas

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

(b) realus apytikris kilnojamojo arba 
nekilnojamojo turto objekto užbaigimo ir 
paslaugų, kurioms esant juo bus galima 
visapusiškai naudotis (dujų, elektros, 
vandens ir telefono prijungimas), 
prijungimo galutinis terminas;
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Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 26 pakeitimu.

Pakeitimas 73
II priedo d punktas

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

(d) garantija dėl kilnojamojo arba 
nekilnojamojo turto objekto užbaigimo 
arba garantija dėl bet kokio mokėjimo 
grąžinimo, jei kilnojamojo arba 
nekilnojamojo turto objektas neužbaigtas 
ir atitinkamais atvejais sąlygos, kuriomis 
tokios garantijos vykdomos.

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 26 pakeitimu.

Pakeitimas 74
III priedo a punktas

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

(a) už kilnojamojo ar nekilnojamojo turto 
perdavimą, kelionių arba susijusių 
produktų ir paslaugų, kuriomis vartotojas 
gali naudotis pagal pagrindinę sutartį, 
pateikimą atsakingų šalių tapatybė ir 
oficiali verslo buveinė;

Pagrindimas

Vartotojui būtina žinoti, su kuo jis sudaro sutartį ir kas privalės suteikti nuolaidas.

Pakeitimas 75
III priedo b punktas

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

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

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 37 pakeitimu.

Pakeitimas 76
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III priedo ca punktas (naujas)

(ca) tinkamas ir teisingas kilnojamojo 
arba nekilnojamojo turto, kurį galima 
ateityje užsakyti, aprašymas, informacija 
apie nuolaidos dydį ir jo garantija, taip 
pat laikotarpis, kada tuo galima 
pasinaudoti;

Pagrindimas

Kadangi prekiautojai ilgalaikiais atostogų produktais dažnai skelbia, kad gali pasiūlyti gana 
įvairias apgyvendinimo ir oro linijų vežėjų paslaugas, vartotojui būtina konkrečiai žinoti, kas 
yra paslaugų teikėjai. Be to, vartotojams reikia žinoti, koks santykių tarp prekiautojų 
ilgalaikiais atostogų produktais ir jų tiekėjų pobūdis (ar įmonė naudoja ilgalaikes sutartis 
tarp įmonių (angl. business to business contracts), ar sudaro standartines kasmet 
atnaujinamas sutartis, kai kilnojamojo arba nekilnojamojo turto objektai  ir (arba) skrydžiai 
gali būti toliau nebesiūlomi).

Pakeitimas 77
III priedo da punktas (naujas)

(da) atitinkamais atvejais – tikslus 
nuolaidos (-ų) pobūdis, atliekant 
palyginimą su atitinkamo kilnojamojo 
arba nekilnojamojo turto objekto, kelionės 
ar susijusių produktų ir paslaugų visa 
kaina;

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nenumatyta svarbi informacija, kuri reikalinga vartotojui, siekiančiam 
priimti pagrįstą sprendimą dėl pirkimo. Be kita ko, tais atvejais, kai siūlomos nuolaidos, gali 
būti nenurodytas tikslus šių nuolaidų pobūdis, palyginant su „oficialiomis“ arba 
„mažmeninėmis“ kainomis.

Pakeitimas 78
III priedo db punktas (naujas)

(db) paaiškinimas, kaip gali kisti 
mokesčiai už teisės išsaugojimą, taip pat 
būsimų mokesčių apytikslis įvertinimas;

Pagrindimas

Žr. pateiktą 77 pakeitimą.
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Pakeitimas 79
III priedo dc punktas (naujas)

(dc) informacija apie bet kokias kitas 
išlaidas, kurias gali patirti vartotojas ir 
kurios susijusios su jo numatyta teise į 
apgyvendinimą, keliones arba susijusius 
produktus ir paslaugas;

Pagrindimas

Žr. pateiktą 77 pakeitimą.

Pakeitimas 80
III priedo g punktas

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

(g) informacija apie teisę atsisakyti 
sutarties ir sutarties atsisakymo pasekmės;
atitinkamais atvejais – informacija apie 
kredito ir kitų papildomų sutarčių,
susijusių su pagrindine sutartimi,
nutraukimo sąlygas, jei atsisakoma 
sutarties, pvz., apie pinigų susigrąžinimo 
arba kitas investicines programas;
informacija apie tokio atsisakymo sąlygas;

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 45 pakeitimu.

Pakeitimas 81
III priedo j punktas

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

(j) duomenys apie tai, ar prekiautojas 
pasirašė elgesio kodeksą;

Pakeitimas 82
IV priedo e punktas

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

perpardavimo sutarties ir sutarties 
atsisakymo pasekmės;

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su 28 ir 45 pakeitimais.

Pakeitimas 83
IV priedo f punktas

(f) informacija apie išankstinio mokėjimo 
draudimą iki tol, kol faktiškai įvyks 
pardavimas arba perpardavimo sutartis 
kitaip yra pasibaigusi;

(f) informacija apie išankstinio mokėjimo 
draudimą, kaip numatyta pagal 6 
straipsnio 3 dalį, iki tol, kol faktiškai įvyks 
pardavimas arba perpardavimo sutartis 
kitaip yra pasibaigusi;

Pakeitimas 84
IV priedo h punktas

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

(h) duomenys apie tai, ar prekiautojas 
pasirašė elgesio kodeksą;

Pakeitimas 85
V priedo c punktas

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

(c) keitimosi sistemoje esančių turto 
objektų bei jų buvimo vietų sąrašas; jei 
sutartyje kalbama apie kilnojamąjį turtą, 
tinkamas jo ir įrangos aprašymas;

Pagrindimas

Keitimasis iš esmės nesusijęs su konkrečiu būstu. Kadangi mainų sistemoje yra daugybė 
(dažniausiai tūkstančiai) turto objektų, būtų neracionalu reikalauti, kad mainų teise 
prekiaujantys prekiautojai pasirašant pradinę narystės sutartį pateiktų visų objektų 
aprašymą. Taigi vartotojams būdu naudingesnis paprastas kurortų ir jų buvimo vietų sąrašas, 
taip pat, pvz., tinklalapis, kuriame galima rasti išsamesnę informaciją apie šiuos kurortus.

Pakeitimas 86
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V priedo e punktas

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

(e) kaina, kurią vartotojas turi sumokėti, 
apytikslė suma, kurią vartotojas turi mokėti 
už narystę keitimosi sistemoje ir
konkrečius keitimosi sandorius;

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme pateikiamas tekstas atrodo labiau tinka paslaugoms, kurias teikia 
prekiautojai pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe ir ilgalaikiais atostogų produktais. 
Pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe sutartims tinkantys reikalavimai pateikti 
informaciją netinka paslaugoms, kurias paprastai teikia prekiautojai, prekiaujantys mainų 
teise. Turi būti reikalaujama, kad  prekiautojai mainų teise pateiktų jų verslui būdingą 
informaciją. 

Mainų būdu būstą gavęs vartotojas neturėtų mokėti valdymo arba priežiūros mokesčių, nes 
juos moka vartotojas, kurio nuosavybėje yra mainams pateiktas pakaitinio naudojimosi
bendra nuosavybe objektas.

Pakeitimas 87
V priedo h punktas

(h) paaiškinimas kaip veikia keitimosi 
sistema; keitimosi galimybės ir būdai bei 
nuoroda, kiek yra poilsiaviečių ir kiek 
narių dalyvauja keitimosi sistemoje, taip 
pat konkrečių keitimosi galimybių 
pavyzdžiai;

(h) paaiškinimas kaip veikia keitimosi 
sistema; keitimosi galimybės ir būdai bei 
nuoroda, kiek yra poilsiaviečių ir kiek 
narių dalyvauja keitimosi sistemoje;

Pagrindimas

Pavyzdžių pateikimas gali suklaidinti vartotoją ir jis gali pamanyti, kad visada galės naudotis 
pavyzdyje aprašomu būstu. Prekiautojas, kurie prekiauja mainų teise, negali garantuoti, kad 
bus patenkinti konkretūs mainų pageidavimai, nes galimybės naudotis mainomu būstu 
priklauso nuo to, ką mainydamiesi pateikia kiti mainuose dalyvaujantys vartotojai. Keitimasis 
taip pat priklauso, be kita ko, nuo laikotarpio, objekto dydžio, pageidaujamo ir pateikiamo 
būsto kokybės vertinimų ir nuo to, kiek anksti pateikiamas užsakymas.

Pakeitimas 88
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V priedo i punktas

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

(i) informacija apie keitimosi sutarties
savaiminį nutrūkimą, jei vartotojas
sutarties atsisakymo laikotarpio metu 
atsisako pagrindinės sutarties;

Pagrindimas

Keitimosi sutartis turi būti nutraukta, jei vartotojas pasinaudoja savo teise atsisakyti 
pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe pirkimo sutarties.  Prekiautojai, kurių prekiauja 
mainų teise, šią informaciją privalo nurodyti savo sudaromose sutartyse.  Keitimosi sutarčiai 
taikomas atskiras sutarties atsisakymo laikotarpis nereikalingas ir painioja vartotoją.

Pakeitimas 89
V priedo j punktas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 90
V priedo k punktas

(k) nuoroda kam ir kaip turi būti 
siunčiamas pranešimas apie atsisakymą;

Išbraukta.

Pakeitimas 91
V priedo l punktas

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

(l) duomenys apie tai, ar prekiautojas 
pasirašė elgesio kodeksą;
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AIŠKINAMOJI DALIS

Priėmus Direktyvą 94/47/EB ir sukūrus aptariamo verslo savireguliavimą labai sumažėjo 
skundų, susijusių su tradiciniu pakaitiniu naudojimusi bendra nuosavybe.

Vis dėlto po Direktyvos 94/47/EB priėmimo buvo sparčiai kuriami nauji ilgalaikiai atostogų 
produktai, iš dalies siekiant apeiti šį teisės aktą. Dėl to labai padaugėjo vartotojų skundų, nes 
Pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe direktyvoje numatyta aukšto lygio vartotojų 
apsauga šiems naujiems produktams netaikoma ir tai lemia blogą tradicinio pakaitinio 
naudojimosi bendra nuosavybe verslo reputaciją.

2002 m. Europos Parlamentas priėmė pranešimą, kuriame Komisija prašoma pateikti 
pasiūlymą problemoms, susijusioms su šiais naujais produktais, spręsti. Po konsultacijų ir 
poveikio įvertinimo Komisija 2007 m. birželio mėnesį pateikė pasiūlymą dėl Direktyvos 
94/47/EB pakeitimo. Šis pasiūlymas taip pat apima ilgalaikius atostogų produktus, taip 
užtikrinant vartotojų apsaugos aukštą lygį.

Kai kurios dabar vartotojams kylančios problemos taip pat bus iš dalies išspręstos esamuose ir 
naujuose ES teisės aktuose, ypač Direktyvoje dėl nesąžiningos komercinės praktikos 
(2005/29/EB). Vis dėlto kai kurios valstybės narės šios direktyvos nuostatų neperkėlė arba 
netinkamai ją įgyvendino. Be to, dabar peržiūrint Vartotojų acquis numatoma sukurti 
horizontaliąją priemonę, kurioje bus numatytos bendrosios vartotojų apsaugos nuostatos. Būtų 
geriausia, jei Direktyva 94/47/EB būtų peržiūrima patvirtinus horizontaliąją priemonę. Vis 
dėlto Komisija nusprendė, kad dėl skubaus vartotojams kylančių problemų pobūdžio 
neįmanoma laukti, kol ši horizontalioji priemonė bus patvirtinta. Neatsižvelgiant į Vartotojų 
acquis peržiūrą, persvarstant Direktyvą 94/47/EB turėtų būti siekiama visiško suderinimo.

Pakaitinis naudojimasis bendra nuosavybe
Pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe verslas iš Direktyvos 94/47/EB ir savireguliavimo 
turėjo daug naudos; dauguma nesąžiningų prekiautojų šiame sektoriuje jau nebedirba. Taigi 
būtina aiškiai atskirti tradicinį pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe verslą nuo naujų 
ilgalaikių atostogų produktų verslo.

Ilgalaikiai atostogų produktai
Dauguma vartotojų skundų susiję su šiais naujais atostogų produktais, pvz., sumažintų tarifų 
atostogų klubais. Taigi, siekiant suteikti vartotojams aukšto lygio apsaugą ir neleisti toliau 
bloginti teisėto verslo reputacijos, itin reikalingas šio sektoriaus reglamentavimas.

Reglamentas
Jau dėl paties savo pobūdžio pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe verslas daugiausia 
vykdo tarpvalstybinę veiklą. Taigi būtinas visiškas suderinimas. Siekiant didžiausio aiškumo 
vartotojams ir prekiautojams visoje Europos Sąjungoje, pranešėjas siūlo pakeisti šios 
direktyvos teisinį pagrindą į reglamentą.

Kontrolinis sąrašas
Šia direktyva vartotojams suteikiama aukšto lygio apsauga. Siekiant vartotojams pateikti 
aiškią ir trumpą svarbiausios informacijos apžvalgą, pranešėjas siūlo numatyti kontrolinius 
sąrašus, paremtus standartinėmis formomis.



PR\699743LT.doc 39/39 PE398.606v01-00

LT

Ryšys su tarptautine privatine teise
Kai kurias vartotojams kylančias problemas galima išspręsti, jeigu vartotojai turės teisę
kreiptis į teismą šalyje, kurioje jie gyvena. Taigi kompetentingas teisėjas turėtų vykdyti 
pareigas valstybėje, kurioje gyvena vartotojas, ir taikyti valstybės narės, kurioje buvo 
pasirašyta sutartis, teisę.

Registracijos sistema
Pranešėjas siūlo sukurti Europos registracijos sistemą. Ji būtų naudinga ir vartotojams, ir 
įmonėms, dėl kurių veiklos gali būti pateikti skundai. Šią sistemą, padedant Komisijai, turėtų 
parengti ir įgyvendinti patys verslo atstovai. Joje turėtų būti numatytas garantinis fondas 
vartotojams, jeigu įmonė bankrutuotų.


	699743lt.doc

