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Pakeitimas 213
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

Or.fr

Pakeitimas 214
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties 251 straipsnyje nustatyta 
tvarka3,

taikydami įprastą teisėkūros procedūrą,

Or.fr

Pakeitimas 215
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šios direktyvos buvo persvarstytos 
atsižvelgiant į įgytą patirtį, siekiant 
supaprastinti ir atnaujinti taikomas 
taisykles, panaikinti jose esančias 
neatitiktis ir pašalinti spragas. Šis 
persvarstymas parodė, kad tikslinga šias 
keturias direktyvas pakeisti viena 
direktyva. Šia direktyva turėtų būti 
atitinkamai nustatomos bendriesiems 
aspektams taikomos standartinės taisyklės 
ir pakeistas minimalaus suderinimo 
metodas, taikomas ankstesnėse 

(2) Šios direktyvos buvo persvarstytos 
atsižvelgiant į įgytą patirtį, siekiant 
supaprastinti ir atnaujinti taikomas 
taisykles, panaikinti jose esančias 
neatitiktis ir pašalinti spragas. Šis 
persvarstymas parodė, kad tikslinga šias 
keturias direktyvas pakeisti viena 
direktyva.
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direktyvose, pagal kurias valstybės narės 
galėjo toliau taikyti arba priimti 
griežtesnes nacionalines taisykles.

Or.fr

Pakeitimas 216
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šios direktyvos buvo persvarstytos 
atsižvelgiant į įgytą patirtį, siekiant 
supaprastinti ir atnaujinti taikomas 
taisykles, panaikinti jose esančias 
neatitiktis ir pašalinti spragas. Šis 
persvarstymas parodė, kad tikslinga šias 
keturias direktyvas pakeisti viena 
direktyva. Šia direktyva turėtų būti 
atitinkamai nustatomos bendriesiems 
aspektams taikomos standartinės taisyklės 
ir pakeistas minimalaus suderinimo 
metodas, taikomas ankstesnėse 
direktyvose, pagal kurias valstybės narės 
galėjo toliau taikyti arba priimti griežtesnes 
nacionalines taisykles.

(2) Šios direktyvos buvo persvarstytos 
atsižvelgiant į įgytą patirtį, siekiant 
supaprastinti ir atnaujinti taikomas 
taisykles, panaikinti jose esančias 
neatitiktis ir pašalinti spragas. Šis 
persvarstymas parodė, kad tikslinga šias 
keturias direktyvas pakeisti viena 
direktyva. Šia direktyva turėtų būti 
atitinkamai nustatomos bendriesiems 
aspektams taikomos standartinės taisyklės, 
valstybėms narėms leidžiant toliau taikyti 
arba priimti griežtesnes nacionalines 
taisykles, skirtas aukštesnio lygio 
vartotojų apsaugai užtikrinti.

Or.en

Pakeitimas 217
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šios direktyvos buvo persvarstytos 
atsižvelgiant į įgytą patirtį, siekiant 
supaprastinti ir atnaujinti taikomas 
taisykles, panaikinti jose esančias 
neatitiktis ir pašalinti spragas. Šis 
persvarstymas parodė, kad tikslinga šias 

(2) Šios direktyvos buvo persvarstytos 
atsižvelgiant į įgytą patirtį, siekiant 
supaprastinti ir atnaujinti taikomas 
taisykles, panaikinti jose esančias 
neatitiktis ir pašalinti spragas. Šis 
persvarstymas parodė, kad tikslinga šias 
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keturias direktyvas pakeisti viena 
direktyva. Šia direktyva turėtų būti 
atitinkamai nustatomos bendriesiems 
aspektams taikomos standartinės taisyklės 
ir pakeistas minimalaus suderinimo 
metodas, taikomas ankstesnėse 
direktyvose, pagal kurias valstybės narės 
galėjo toliau taikyti arba priimti griežtesnes 
nacionalines taisykles.

keturias direktyvas pakeisti viena 
direktyva. Šia direktyva turėtų būti 
atitinkamai nustatomos bendriesiems 
aspektams taikomos standartinės taisyklės, 
valstybėms narėms leidžiant toliau taikyti 
arba priimti griežtesnes nacionalines 
taisykles, skirtas aukštesnio lygio 
vartotojų apsaugai užtikrinti.

Or.en

Pakeitimas 218
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sutarties 153 straipsnio 1 dalyje ir 
3 dalies a punkte numatyta, kad Bendrija
turėtų prisidėti prie vartotojų apsaugos 
lygio didinimo naudodama priemones, 
kurias ji patvirtina pagal Sutarties 
95 straipsnį.

(3) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 169 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 
a punkte numatyta, kad Sąjunga turėtų 
prisidėti prie vartotojų apsaugos lygio 
didinimo naudodama priemones, kurias ji 
patvirtina pagal Sutarties 114 straipsnį.

Or.fr

Pakeitimas 219
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Ši direktyva netaikoma paslaugoms, 
kurios reglamentuojamos pasiūlyme dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl pacientų teisių į sveikatos 
priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse įgyvendinimo (COM(2008)414, 
galutinis).

Or.de
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Pagrindimas

Bei Gesundheitsdienstleistungen handelt es sich regelmassig nicht um marktbezogene 
Dienstleistungen, in denen sich Dienstleistungserbringer und Verbraucher geschäftsmassig 
gegenüberstehen. Gesundheitsdienstleistungen aber sind überwiegend freiberufliche 
Leistungen, die sich durch persönliches Engagement, Einfühlungsvermögen, humanitäre 
Hingabe, Therapiefreiheit und Expertenwissen auszeichnen.  Der Richtlinienvorschlag des 
Europäischen Parlaments and des Rates über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung KOM(2008)414 hebt auf dese besondere 
Situation ab.  Nach diesem Vorschlag soll ein Rahmen für einen sichere, hochwertige und 
effiziente grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung geschaffen werden.  Die Rechte de 
Versicherten werden in dieser Richtlinie umfassend geschützt, Informationspflichten und 
Anlaufstellen für Versicherte eingeführt und die Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleitungen geregelt. Es bedarf somit keiner weiteren Regelung von 
Gesundheitsdienstleitungen im Verbraucherschutz.

Pakeitimas 220
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Pagal Sutarties 14 straipsnio 2 dalį
vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti 
erdvė, kurioje užtikrinamas laisvas prekių 
bei paslaugų judėjimas ir įsisteigimo 
laisvė. Suderinti tam tikrus vartotojų 
sutarčių teisės aspektus yra būtina siekiant 
skatinti realią vartotojų vidaus rinką, 
kurioje būtų siekiama nustatyti tinkamą 
pusiausvyrą tarp aukšto vartotojų apsaugos 
lygio ir įmonių konkurencingumo, tuo 
pačiu užtikrinant subsidiarumo principo 
laikymąsi.

(4) Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 26 straipsnį vidaus rinką sudaro 
vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje 
užtikrinamas laisvas prekių bei paslaugų 
judėjimas ir įsisteigimo laisvė. Suderinti 
tam tikrus vartotojų sutarčių teisės aspektus 
yra būtina siekiant skatinti realią vartotojų 
vidaus rinką, kurioje būtų siekiama 
nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp aukšto 
vartotojų apsaugos lygio ir įmonių 
konkurencingumo, tuo pačiu užtikrinant 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Or.fr

Pakeitimas 221
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Pagal Sutarties 14 straipsnio 2 dalį 
vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti 
erdvė, kurioje užtikrinamas laisvas prekių 
bei paslaugų judėjimas ir įsisteigimo 
laisvė. Suderinti tam tikrus vartotojų 
sutarčių teisės aspektus yra būtina 
siekiant skatinti realią vartotojų vidaus 
rinką, kurioje būtų siekiama nustatyti 
tinkamą pusiausvyrą tarp aukšto vartotojų 
apsaugos lygio ir įmonių 
konkurencingumo, tuo pačiu užtikrinant 
subsidiarumo principo laikymąsi.

(4) Pagal Sutarties 14 straipsnio 2 dalį 
vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti 
erdvė, kurioje užtikrinamas laisvas prekių 
bei paslaugų judėjimas ir įsisteigimo 
laisvė.

Or.en

Pakeitimas 222
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Siekiant užtikrinti aukštą vartotojų 
apsaugos lygį ir taip padidinti vartotojų
pasitikėjimą bei veiklą vidaus rinkoje, šia 
direktyva minimaliai suderinamos 
nuostatos, išskyrus tas nuostatas, kurios 
nurodytos kaip visiškai suderintos.

Or.en

Pagrindimas

Contrary to the Commission's proposal, full harmonisation will not result in one single set of 
standards throughout the EU as many rules of national general contract law would have to be 
changed and consumer law cannot be artificially separated from general contract law.  Full 
harmonisation will not automatically increase consumer confidence if it results in the 
abrogation of previously existing higher levels of consumer protection currently provided for 
by some Member States.  Therefore, a mixed approach is necessary where derogations from 
the principle of minimum harmonisation should be assessed on a case-by-case basis.
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Pakeitimas 223
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Vartotojai neišnaudoja visų 
tarptautinių nuotolinės prekybos, kuri 
turėtų būti vienas iš pagrindinių 
apčiuopiamų vidaus rinkos rezultatų, 
galimybių. Palyginti su dideliu kelių 
praėjusių metų vidaus nuotolinės 
prekybos pardavimo augimu, tarptautinis 
nuotolinės prekybos pardavimas augo 
nedaug. Ypač didelis vidaus ir 
tarptautinės nuotolinės prekybos augimo 
skirtumas būdingas pardavimui internetu, 
kuris pasižymi didelėmis tolesnio augimo 
galimybėmis. Tarptautines sutarčių, 
sudarytų ne prekybai skirtose patalpose 
(tiesioginio pardavimo), galimybes varžo 
keletas veiksnių, įskaitant įmonėms 
taikomas skirtingas nacionalines 
vartotojų apsaugos taisykles. Palyginti su 
šalies tiesioginio pardavimo augimu per 
praėjusius kelerius metus, visų pirma 
paslaugų sektoriuje (pvz., viešosios 
paslaugos), vartotojų, kurie naudojasi 
tokia tarptautinio pirkimo galimybe, 
skaičius toliau buvo nedidelis. 
Reaguodamos į daugelyje valstybių narių 
atsivėrusias didesnes verslo galimybes, 
mažosios ir vidutinės įmonės (taip pat 
individualūs verslininkai) arba tiesioginio 
pardavimo bendrovių atstovai turėtų būti 
labiau linkę pasinaudoti verslo 
galimybėmis kitose valstybėse narėse, visų 
pirma pasienio regionuose. Todėl visiškas 
vartotojų informacijos ir sutarties 
atsisakymo teisės suderinimas nuotolinės 
prekybos ir ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytose sutartyse prisidės prie geresnio 
įmonių ir vartotojų vidaus rinkos veikimo.

Išbraukta.

Or.en
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Pakeitimas 224
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Vartotojai neišnaudoja visų
tarptautinių nuotolinės prekybos, kuri 
turėtų būti vienas iš pagrindinių 
apčiuopiamų vidaus rinkos rezultatų, 
galimybių. Palyginti su dideliu kelių 
praėjusių metų vidaus nuotolinės prekybos 
pardavimo augimu, tarptautinis nuotolinės 
prekybos pardavimas augo nedaug. Ypač 
didelis vidaus ir tarptautinės nuotolinės 
prekybos augimo skirtumas būdingas 
pardavimui internetu, kuris pasižymi 
didelėmis tolesnio augimo galimybėmis. 
Tarptautines sutarčių, sudarytų ne prekybai 
skirtose patalpose (tiesioginio pardavimo), 
galimybes varžo keletas veiksnių, įskaitant 
įmonėms taikomas skirtingas nacionalines 
vartotojų apsaugos taisykles. Palyginti su 
šalies tiesioginio pardavimo augimu per 
praėjusius kelerius metus, visų pirma 
paslaugų sektoriuje (pvz., viešosios 
paslaugos), vartotojų, kurie naudojasi tokia 
tarptautinio pirkimo galimybe, skaičius 
toliau buvo nedidelis. Reaguodamos į 
daugelyje valstybių narių atsivėrusias 
didesnes verslo galimybes, mažosios ir 
vidutinės įmonės (taip pat individualūs 
verslininkai) arba tiesioginio pardavimo 
bendrovių atstovai turėtų būti labiau linkę 
pasinaudoti verslo galimybėmis kitose 
valstybėse narėse, visų pirma pasienio 
regionuose. Todėl visiškas vartotojų 
informacijos ir sutarties atsisakymo teisės
suderinimas nuotolinės prekybos ir ne 
prekybai skirtose patalpose sudarytose 
sutartyse prisidės prie geresnio įmonių ir 
vartotojų vidaus rinkos veikimo.

(5) Išnaudojamos ne visos tarptautinės
nuotolinės prekybos, kuri turėtų būti vienas 
iš pagrindinių apčiuopiamų vidaus rinkos 
rezultatų, galimybės. Palyginti su dideliu 
kelių praėjusių metų vidaus nuotolinės 
prekybos pardavimo augimu, tarptautinis 
nuotolinės prekybos pardavimas augo 
nedaug. Ypač didelis vidaus ir tarptautinės 
nuotolinės prekybos augimo skirtumas 
būdingas pardavimui internetu, kuris 
pasižymi didelėmis tolesnio augimo 
galimybėmis. Tarptautines sutarčių, 
sudarytų ne prekybai skirtose patalpose 
(tiesioginio pardavimo), galimybes varžo 
keletas veiksnių, įskaitant įmonėms 
taikomas skirtingas nacionalines vartotojų 
apsaugos taisykles. Palyginti su šalies 
tiesioginio pardavimo augimu per 
praėjusius kelerius metus, visų pirma 
paslaugų sektoriuje (pvz., viešosios 
paslaugos), vartotojų, kurie naudojasi tokia 
tarptautinio pirkimo galimybe, skaičius 
toliau buvo nedidelis. Reaguodamos į 
daugelyje valstybių narių atsivėrusias 
didesnes verslo galimybes, mažosios ir 
vidutinės įmonės (taip pat individualūs 
verslininkai) arba tiesioginio pardavimo 
bendrovių atstovai turėtų būti labiau linkę 
pasinaudoti verslo galimybėmis kitose 
valstybėse narėse, visų pirma pasienio 
regionuose. Todėl visiškas kai kurių 
aspektų, susijusių su vartotojų 
informacija ir sutarties atsisakymo teise,
suderinimas nuotolinės prekybos ir ne 
prekybai skirtose patalpose sudarytose 
sutartyse padės padidinti vartotojų 
apsaugos lygį ir pagerinti įmonių ir 
vartotojų vidaus rinkos veikimą.

Or.fr
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Pakeitimas 225
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Vartotojų sutartis 
reglamentuojančiuose valstybių narių 
įstatymuose yra ryškių skirtumų, kurie 
gali pastebimai iškreipti konkurenciją ir 
kliudyti sklandžiam vidaus rinkos 
veikimui. Galiojančiuose Bendrijos teisės 
aktuose, kuriais reglamentuojamos 
vartotojų sutartys, sudarytos nuotoliniu 
būdu arba ne prekybai skirtose patalpose, 
vartojimo prekės ir garantijos bei 
nesąžiningos sutarčių sąlygos, nustatomi 
minimalūs teisės aktų suderinimo 
reikalavimai, suteikiant valstybėms 
narėms galimybę toliau taikyti arba 
priimti griežtesnes priemones, kuriomis jų 
teritorijose būtų užtikrinamas aukštesnis 
vartotojų apsaugos lygis. Be to, dauguma 
klausimų direktyvose reglamentuojami 
nenuosekliai arba nėra išspręsti. Šiuos 
klausimus valstybės narės sprendžia 
skirtingai. Dėl to labai skiriasi 
nacionalinės nuostatos, kuriomis 
įgyvendinamos vartotojų sutarčių teisės 
direktyvos.

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 226
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Vartotojų sutartis 
reglamentuojančiuose valstybių narių 

Išbraukta.
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įstatymuose yra ryškių skirtumų, kurie 
gali pastebimai iškreipti konkurenciją ir 
kliudyti sklandžiam vidaus rinkos 
veikimui. Galiojančiuose Bendrijos teisės 
aktuose, kuriais reglamentuojamos 
vartotojų sutartys, sudarytos nuotoliniu 
būdu arba ne prekybai skirtose patalpose, 
vartojimo prekės ir garantijos bei 
nesąžiningos sutarčių sąlygos, nustatomi 
minimalūs teisės aktų suderinimo 
reikalavimai, suteikiant valstybėms 
narėms galimybę toliau taikyti arba 
priimti griežtesnes priemones, kuriomis jų 
teritorijose būtų užtikrinamas aukštesnis 
vartotojų apsaugos lygis. Be to, dauguma 
klausimų direktyvose reglamentuojami 
nenuosekliai arba nėra išspręsti. Šiuos 
klausimus valstybės narės sprendžia 
skirtingai. Dėl to labai skiriasi 
nacionalinės nuostatos, kuriomis 
įgyvendinamos vartotojų sutarčių teisės 
direktyvos.

Or.fr

Pakeitimas 227
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Vartotojų sutartis reglamentuojančiuose 
valstybių narių įstatymuose yra ryškių 
skirtumų, kurie gali pastebimai iškreipti 
konkurenciją ir kliudyti sklandžiam vidaus 
rinkos veikimui. Galiojančiuose Bendrijos 
teisės aktuose, kuriais reglamentuojamos 
vartotojų sutartys, sudarytos nuotoliniu 
būdu arba ne prekybai skirtose patalpose, 
vartojimo prekės ir garantijos bei 
nesąžiningos sutarčių sąlygos, nustatomi 
minimalūs teisės aktų suderinimo 
reikalavimai, suteikiant valstybėms narėms 
galimybę toliau taikyti arba priimti 
griežtesnes priemones, kuriomis jų 

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)



PE450.954v01-00 12/237 AM\836026LT.doc

LT

teritorijose būtų užtikrinamas aukštesnis 
vartotojų apsaugos lygis. Be to, dauguma 
klausimų direktyvose reglamentuojami 
nenuosekliai arba nėra išspręsti. Šiuos 
klausimus valstybės narės sprendžia 
skirtingai. Dėl to labai skiriasi nacionalinės 
nuostatos, kuriomis įgyvendinamos 
vartotojų sutarčių teisės direktyvos.

Or.de

Pakeitimas 228
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Dėl šių skirtumų atsiranda didelių 
vidaus rinkos kliūčių, darančių neigiamą 
poveikį įmonėms ir vartotojams. Dėl jų 
įmonėms, kurios ketina parduoti prekes 
arba teikti paslaugas kitoje šalyje, 
padidėja atitikties išlaidos. 
Nenuoseklumas taip pat daro neigiamą 
poveikį vartotojų pasitikėjimui vidaus 
rinka. Neigiamą poveikį vartotojų 
pasitikėjimui sustiprina nevienodas 
vartotojų apsaugos lygis Bendrijoje. Ši 
problema ypač ryški atsižvelgiant į naujus 
rinkos pokyčius.

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 229
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Dėl šių skirtumų atsiranda didelių 
vidaus rinkos kliūčių, darančių neigiamą 
poveikį įmonėms ir vartotojams. Dėl jų 

(7) Dėl tam tikrų skirtumų valstybių narių 
teisės aktuose, kuriais reglamentuojamos 
vartotojų sutartys, ypač nuotolinės 
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įmonėms, kurios ketina parduoti prekes 
arba teikti paslaugas kitoje šalyje, padidėja 
atitikties išlaidos. Nenuoseklumas taip pat 
daro neigiamą poveikį vartotojų 
pasitikėjimui vidaus rinka. Neigiamą 
poveikį vartotojų pasitikėjimui sustiprina 
nevienodas vartotojų apsaugos lygis 
Bendrijoje. Ši problema ypač ryški 
atsižvelgiant į naujus rinkos pokyčius.

prekybos ir ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytos sutartys, atsiranda didelių vidaus 
rinkos kliūčių, darančių neigiamą poveikį 
įmonėms ir vartotojams. Dėl jų įmonėms, 
kurios ketina parduoti prekes arba teikti 
paslaugas kitoje šalyje, padidėja atitikties 
išlaidos. Nederamas nenuoseklumas taip 
pat daro neigiamą poveikį vartotojų 
pasitikėjimui vidaus rinka.

Or.fr

Pakeitimas 230
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Dėl šių skirtumų atsiranda didelių 
vidaus rinkos kliūčių, darančių neigiamą 
poveikį įmonėms ir vartotojams. Dėl jų 
įmonėms, kurios ketina parduoti prekes 
arba teikti paslaugas kitoje šalyje, padidėja 
atitikties išlaidos. Nenuoseklumas taip pat 
daro neigiamą poveikį vartotojų 
pasitikėjimui vidaus rinka. Neigiamą 
poveikį vartotojų pasitikėjimui sustiprina 
nevienodas vartotojų apsaugos lygis 
Bendrijoje. Ši problema ypač ryški 
atsižvelgiant į naujus rinkos pokyčius.

(7) Dėl šių skirtumų atsiranda didelių 
vidaus rinkos kliūčių, darančių neigiamą 
poveikį įmonėms ir vartotojams. Dėl jų 
įmonėms, kurios ketina parduoti prekes 
arba teikti paslaugas kitoje šalyje, padidėja 
atitikties išlaidos. Nenuoseklumas taip pat 
daro neigiamą poveikį vartotojų 
pasitikėjimui vidaus rinka. Neigiamą 
poveikį vartotojų pasitikėjimui sustiprina 
nevienodas vartotojų apsaugos lygis 
Bendrijoje. Ši problema ypač ryški 
atsižvelgiant į naujus rinkos pokyčius ir 
tokius internetinės rinkos pokyčius, kaip 
duomenų atsisiuntimas ir transliavimas 
internetu.

Or.en

Pakeitimas 231
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visiškas kai kurių pagrindinių 
reglamentavimo aspektų suderinimas 
labai padidins teisinį tikrumą vartotojams 
ir įmonėms. Tiek vartotojai, tiek įmonės 
galės remtis viena reglamentavimo 
sistema, pagrįsta aiškiai apibrėžtomis 
teisinėmis sąvokomis, visoje Bendrijoje 
reglamentuojančiomis tam tikrus įmonių 
ir vartotojų sutarčių aspektus. Šiuo 
suderinimu bus panaikintos dėl taisyklių 
nenuoseklumo kylančios kliūtys ir 
užbaigtas šios srities vidaus rinkos 
kūrimas. Šias kliūtis galima panaikinti tik 
nustatant vienodas Bendrijos lygmens 
taisykles. Be to, visoje Bendrijoje bus 
užtikrinamas aukštas bendras vartotojų 
apsaugos lygis.

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 232
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visiškas kai kurių pagrindinių 
reglamentavimo aspektų suderinimas 
labai padidins teisinį tikrumą vartotojams 
ir įmonėms. Tiek vartotojai, tiek įmonės 
galės remtis viena reglamentavimo 
sistema, pagrįsta aiškiai apibrėžtomis 
teisinėmis sąvokomis, visoje Bendrijoje 
reglamentuojančiomis tam tikrus įmonių 
ir vartotojų sutarčių aspektus. Šiuo 
suderinimu bus panaikintos dėl taisyklių 
nenuoseklumo kylančios kliūtys ir 
užbaigtas šios srities vidaus rinkos 
kūrimas. Šias kliūtis galima panaikinti tik 
nustatant vienodas Bendrijos lygmens 
taisykles. Be to, visoje Bendrijoje bus 
užtikrinamas aukštas bendras vartotojų 

Išbraukta.
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apsaugos lygis.

Or.en

Pakeitimas 233
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visiškas kai kurių pagrindinių 
reglamentavimo aspektų suderinimas labai 
padidins teisinį tikrumą vartotojams ir 
įmonėms. Tiek vartotojai, tiek įmonės 
galės remtis viena reglamentavimo 
sistema, pagrįsta aiškiai apibrėžtomis 
teisinėmis sąvokomis, visoje Bendrijoje
reglamentuojančiomis tam tikrus įmonių ir 
vartotojų sutarčių aspektus. Šiuo 
suderinimu bus panaikintos dėl taisyklių 
nenuoseklumo kylančios kliūtys ir 
užbaigtas šios srities vidaus rinkos 
kūrimas. Šias kliūtis galima panaikinti tik 
nustatant vienodas Bendrijos lygmens 
taisykles. Be to, visoje Bendrijoje bus 
užtikrinamas aukštas bendras vartotojų 
apsaugos lygis.

(8) Jei nenumatyta kitaip ir pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
169 straipsnį, taikant pagal šią direktyvą 
nustatytas priemones valstybėms narėms 
neturi būti užkirstas kelias išsaugoti ar 
pradėti taikyti griežtesnes priemones, 
skirtas aukštesnio lygio vartotojų 
apsaugai užtikrinti. Vis dėlto visiškas kai 
kurių pagrindinių reglamentavimo aspektų 
suderinimas pateisinamas kalbant apie 
nuotolinės prekybos ir ne prekybai 
skirtose sudaromas sutartis, kai siekiama 
užtikrinti, kad visoje Europos Sąjungoje 
būtų taikoma nuosekli vartotojų apsaugos 
sistema, ir labai padidinti teisinį tikrumą 
vartotojams ir įmonėms. Srityse, kurios 
bus suderintos, tiek vartotojai, tiek įmonės 
galės remtis aiškesne reglamentavimo 
sistema, pagrįsta išsamiai apibrėžtomis 
teisinėmis sąvokomis, visoje Sąjungoje
reglamentuojančiomis tam tikrus 
nuotolinės prekybos ir ne prekybai 
skirtose vietose sudaromų sutarčių tarp 
įmonių ir vartotojų aspektus.

Or.fr

Pakeitimas 234
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visiškas kai kurių pagrindinių 
reglamentavimo aspektų suderinimas labai 
padidins teisinį tikrumą vartotojams ir 
įmonėms. Tiek vartotojai, tiek įmonės 
galės remtis viena reglamentavimo sistema, 
pagrįsta aiškiai apibrėžtomis teisinėmis 
sąvokomis, visoje Bendrijoje 
reglamentuojančiomis tam tikrus įmonių ir 
vartotojų sutarčių aspektus. Šiuo 
suderinimu bus panaikintos dėl taisyklių 
nenuoseklumo kylančios kliūtys ir 
užbaigtas šios srities vidaus rinkos 
kūrimas. Šias kliūtis galima panaikinti tik 
nustatant vienodas Bendrijos lygmens 
taisykles. Be to, visoje Bendrijoje bus 
užtikrinamas aukštas bendras vartotojų 
apsaugos lygis.

(8) Jei nenumatyta kitaip ir pagal ES 
sutarties 159 straipsnį, šios direktyvos 
nuostatos neužkerta kelio valstybėms 
narėms pradėti taikyti ar toliau taikyti 
taisykles, skirtas vartotojų apsaugai 
pagerinti. Vis dėlto visiškas kai kurių 
pagrindinių reglamentavimo aspektų 
suderinimas pateisinamas siekiant 
užtikrinti bendrą vartotojų apsaugos 
reguliavimo sistemą ir norint labai 
padidinti teisinį tikrumą tarpvalstybinius 
sandorius sudarantiems vartotojams ir 
įmonėms. Šiais atvejais tiek vartotojai, tiek 
įmonės galės remtis viena reglamentavimo 
sistema, pagrįsta aiškiai apibrėžtomis 
teisinėmis sąvokomis, visoje Bendrijoje 
reglamentuojančiomis tam tikrus įmonių ir 
vartotojų sutarčių aspektus. Taigi, visoje 
Sąjungoje bus užtikrinamas aukštas 
bendras vartotojų apsaugos lygis. Be to, 
nustatant vienodas taisykles Sąjungos 
lygmeniu, bus panaikintos dėl nederamo
taisyklių nenuoseklumo kylančios kliūtys ir 
užbaigtas šios srities vidaus rinkos 
kūrimas.

Or.en

Pakeitimas 235
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visiškas kai kurių pagrindinių 
reglamentavimo aspektų suderinimas labai 
padidins teisinį tikrumą vartotojams ir 
įmonėms. Tiek vartotojai, tiek įmonės 
galės remtis viena reglamentavimo sistema, 
pagrįsta aiškiai apibrėžtomis teisinėmis 
sąvokomis, visoje Bendrijoje 
reglamentuojančiomis tam tikrus įmonių ir 

(8) Visiškas kai kurių pagrindinių 
reglamentavimo aspektų suderinimas labai 
padidins teisinį tikrumą vartotojams ir 
įmonėms. Tiek vartotojai, tiek įmonės 
galės remtis viena reglamentavimo sistema, 
pagrįsta aiškiai apibrėžtomis teisinėmis 
sąvokomis, visoje Bendrijoje 
reglamentuojančiomis tam tikrus įmonių ir 
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vartotojų sutarčių aspektus. Šiuo 
suderinimu bus panaikintos dėl taisyklių 
nenuoseklumo kylančios kliūtys ir 
užbaigtas šios srities vidaus rinkos 
kūrimas. Šias kliūtis galima panaikinti tik 
nustatant vienodas Bendrijos lygmens 
taisykles. Be to, visoje Bendrijoje bus 
užtikrinamas aukštas bendras vartotojų 
apsaugos lygis.

vartotojų sutarčių aspektus. Šiuo 
suderinimu bus panaikintos dėl taisyklių 
nenuoseklumo kylančios kliūtys ir 
užbaigtas šios srities vidaus rinkos 
kūrimas. Šias kliūtis galima panaikinti tik 
nustatant vienodas Bendrijos lygmens 
taisykles. Be to, visoje Bendrijoje bus 
užtikrinamas aukštas bendras vartotojų 
apsaugos lygis. Vis dėlto, reglamentavimo 
aspektai apima tik prekiautojų ir vartotojų 
sudarytas sutartis. Todėl, inter alia, darbo 
sutartys, sutartys, susijusios su teisėmis į 
paveldėjimą, sutartys, susijusios su 
teisėmis pagal šeimos teisę, ir bendrovių 
inkorporavimo ar organizavimo sutartys 
arba ūkinių bendrijų sutartys neturi būti 
įtrauktos į šią direktyvą.

Or.en

Pakeitimas 236
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Nauja sąvokos „vartotojas“ apibrėžtis 
turėtų apimti situacijas, kai vartotojas 
perka prekę arba sudaro sutartis dėl 
paslaugų iš dalies siekdamas asmeninių, 
iš dalies profesinių tikslų (mišrios 
paskirties sutartys).
Daugelis valstybių narių pasirinko taikyti 
vartotojų apsaugos taisykles kitiems 
asmenims ir tokiems juridiniams 
asmenims, kaip nevyriausybinės 
organizacijos (NVO), veiklą pradedančios 
įmonės arba mažos įmonės, kurių padėtis 
galimybių derėtis ir patirties trūkumo 
atžvilgiu yra panaši į vartotojų. Todėl 
būtina leisti valstybėms narėms toliau 
taikyti apsaugą užtikrinančias taisykles 
arba pratęsti jų galiojimą kitiems 
juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie 
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nėra vartotojai.
Vis daugiau prekių įsigyjama arba 
atsisiunčiama nematerialiu skaitmeniniu 
formatu. Todėl būtina praplėsti sąvokos 
„prekės“ apibrėžtį įtraukiant 
nematerialiąsias prekes. Toks žingsnis 
užtikrins vienodą vartotojų apsaugą 
internetinės prekybos ir tradicinių 
sandorių atvejais.
Sąvokos „prekė“ apibrėžtis turėtų apimti 
vandenį, dujas ir elektrą. Šiuos sektorius 
įtraukti į direktyvos taikymo sritį būtina 
atsižvelgiant į tai, kad išnyksta tradicinės 
viešosios monopolijos ir į šias pramonės 
šakas įtraukiami privataus sektoriaus 
veikėjai.

Or.en

Pakeitimas 237
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Nauja sąvokos „vartotojas“ apibrėžtis 
turėtų apimti situacijas, kai vartotojas 
perka prekę arba sudaro sutartis dėl 
paslaugų iš dalies siekdamas asmeninių, 
iš dalies profesinių tikslų (mišrios 
paskirties sutartys).
Daugelis valstybių narių pasirinko taikyti 
vartotojų apsaugos taisykles kitiems 
asmenims ir tokiems juridiniams 
asmenims, kaip nevyriausybinės 
organizacijos (NVO), veiklą pradedančios 
įmonės arba mažos įmonės, kurių padėtis 
galimybių derėtis ir patirties trūkumo 
atžvilgiu yra panaši į vartotojų. Todėl 
būtina leisti valstybėms narėms toliau 
taikyti apsaugą užtikrinančias taisykles 
arba pratęsti jų galiojimą kitiems 
juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie 
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nėra vartotojai.

Or.en

Pakeitimas 238
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) Šiuo metu vis daugiau prekių 
įsigyjama arba atsisiunčiama 
nematerialiu skaitmeniniu formatu. Todėl 
būtina praplėsti sąvokos „prekės“ 
apibrėžtį įtraukiant nematerialiąsias 
prekes. Toks žingsnis užtikrins vienodą 
vartotojų apsaugą internetinės prekybos ir 
tradicinių sandorių atvejais.

Or.en

Pakeitimas 239
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8c) Sąvokos „prekės“ apibrėžtis turėtų 
apimti vandenį, dujas ir elektrą. Šiuos 
sektorius įtraukti į direktyvos taikymo sritį 
būtina atsižvelgiant į tai, kad išnyksta 
tradicinės viešosios monopolijos ir į šias 
pramonės šakas įtraukiami privataus 
sektoriaus veikėjai.

Or.en
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Pakeitimas 240
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Šia direktyva suderinama sritis turėtų 
apimti tam tikrus įmonių ir vartotojų 
sutarčių aspektus. Šie aspektai – tai 
taisyklės dėl informacijos, kuri turi būti 
pateikiama prieš sudarant sutartį ir ją
vykdant, sutarties atsisakymo teisė 
nuotolinės prekybos ir ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytose sutartyse, pardavimo 
sutartims būdingos vartotojų teisės ir 
nesąžiningos sąlygos su vartotojais 
sudaromose sutartyse.

(9) Šia direktyva suderinama sritis turėtų 
apimti tam tikrus įmonių ir vartotojų 
sutarčių aspektus. Šie aspektai – tai 
taisyklės dėl informacijos, kuri turi būti 
pateikiama prieš sudarant nuotolinės 
prekybos ir ne prekybai skirtose patalpose 
sudaromas sutartis ir jas vykdant, sutarties 
atsisakymo teisė nuotolinės prekybos ir ne 
prekybai skirtose patalpose sudarytose 
sutartyse, pardavimo sutartims būdingos 
vartotojų teisės ir nesąžiningos sąlygos su 
vartotojais sudaromose sutartyse; taip pat 
reikia suderinti tam tikras pirkimo–
pardavimo sutartyse numatomas vartotojų 
teises ir tam tikras su nesąžiningomis 
vartotojų sutarčių sąlygomis susijusias 
nuostatas.

Or.fr

Pakeitimas 241
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Į direktyvą neįtraukta nuostata 
informacijos apie prekybai skirtas 
patalpas, kuri turi būti pateikiama prieš 
sudarant sutartį, kadangi valstybės narės 
išsaugo teisę išlaikyti arba pradėti taikyti 
nacionalines taisykles dėl vartotojams 
teikiamos informacijos pardavimo vietoje, 
taip pat informaciją dėl:
– pagrindinių prekės ar paslaugos 
ypatybių;
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– prekės ar paslaugos kainos;
– pardavimo ar paslaugos teikimo sąlygų;
ir 
– bet kokių kitų pardavėjo atsakomybės 
apribojimų.

Or.fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškinamos pasekmės, susijusios su tuo, kad II ir III skyriuose visų pirma 
reglamentuojama vartotojui suteikiama informacija ir teisė atsisakyti nuotolinės prekybos ir 
ne prekybai skirtose vietose sudarytų sutarčių. 

Pakeitimas 242
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Galiojančiuose vartotojams skirtas 
finansines paslaugas 
reglamentuojančiuose Bendrijos teisės 
aktuose nustatomos įvairios vartotojų 
apsaugos taisyklės. Dėl šios priežasties 
šios direktyvos nuostatos taikomos su 
finansinėmis paslaugomis susijusioms 
sutartims tik tiek, kiek tai būtina 
reglamentavimo spragoms užpildyti.

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 243
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Galiojančiuose vartotojams skirtas 
finansines paslaugas reglamentuojančiuose
Bendrijos teisės aktuose nustatomos 

(11) Kadangi galiojančiuose vartotojams 
skirtas finansines paslaugas 
reglamentuojančiuose Bendrijos teisės 
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įvairios vartotojų apsaugos taisyklės. Dėl 
šios priežasties šios direktyvos nuostatos 
taikomos su finansinėmis paslaugomis 
susijusioms sutartims tik tiek, kiek tai 
būtina reglamentavimo spragoms užpildyti.

aktuose nustatomos įvairios vartotojų 
apsaugos taisyklės, ši direktyva finansinių 
paslaugų vartotojams turėtų būti 
naudinga tiek, kiek tai būtina 
reglamentavimo spragoms užpildyti.

Or.en

Pakeitimas 244
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Galiojančiuose vartotojams skirtas 
finansines paslaugas reglamentuojančiuose 
Bendrijos teisės aktuose nustatomos 
įvairios vartotojų apsaugos taisyklės. Dėl 
šios priežasties šios direktyvos nuostatos 
taikomos su finansinėmis paslaugomis 
susijusioms sutartims tik tiek, kiek tai 
būtina reglamentavimo spragoms 
užpildyti.

(11) Galiojančiuose vartotojams skirtas 
finansines paslaugas reglamentuojančiuose 
Bendrijos teisės aktuose nustatomos 
įvairios vartotojų apsaugos taisyklės. Dėl 
šios priežasties ši direktyva taikoma 
finansinėms paslaugoms tik tuo atveju, jei 
jos susijusios su nesąžiningomis sutarties 
sąlygomis.

Or.de

Pakeitimas 245
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Galiojančiuose vartotojams skirtas 
finansines paslaugas
reglamentuojančiuose Bendrijos teisės 
aktuose nustatomos įvairios vartotojų 
apsaugos taisyklės. Dėl šios priežasties šios 
direktyvos nuostatos taikomos su 
finansinėmis paslaugomis susijusioms 
sutartims tik tiek, kiek tai būtina 
reglamentavimo spragoms užpildyti.

(11) Galiojančiuose įvairias su 
finansinėmis paslaugomis ir kelionių 
paketais susijusias specialiąsias sutartis ir 
sektorius reglamentuojančiuose Sąjungos
teisės aktuose nustatomos įvairios vartotojų 
apsaugos taisyklės. Dėl šios priežasties, ši 
direktyva taikoma tiems sektoriams 
nepažeidžiant galiojančių Sąjungos teisės 
aktų nuostatų.
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Or.fr

Pagrindimas

Finansinių paslaugų sektorius yra ne vienintelis sektorius, kurį reglamentuoja specialūs 
Sąjungos teisės aktai, susiję su vartotojų apsaugos aspektais.  Todėl Vartotojų teisių direktyva 
turi būti taikoma tiems konkretiems sektoriams nepažeidžiant ES lygmeniu nustatytų taisyklių.

Pakeitimas 246
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Galiojančiuose vartotojams skirtas 
finansines paslaugas reglamentuojančiuose 
Bendrijos teisės aktuose nustatomos 
įvairios vartotojų apsaugos taisyklės. Dėl 
šios priežasties šios direktyvos nuostatos 
taikomos su finansinėmis paslaugomis 
susijusioms sutartims tik tiek, kiek tai 
būtina reglamentavimo spragoms 
užpildyti.

(11) Galiojančiuose vartotojams skirtas 
finansines paslaugas reglamentuojančiuose 
Sąjungos teisės aktuose nustatomos
įvairios vartotojų apsaugos taisyklės. Dėl 
šios priežasties šios direktyvos nuostatos 
taikomos su finansinėmis paslaugomis 
susijusioms sutartims tik tokiose vartotojų 
sutartyse nustatytų nesąžiningų sąlygų 
atžvilgiu ir leidžiama šioje srityje taikyti 
griežtesnes nacionalines taisykles.

Or.en

Pakeitimas 247
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Šia direktyva nepažeidžiama 
valstybių narių teisė taikyti nuostatas, 
susijusias su nekilnojamojo turto 
įsigijimu ir garantijomis, susijusiomis su 
nekilnojamuoju turtu, arba daiktinių 
teisių į nekilnojamąjį turtą atsiradimu ar 
perkėlimu. Tai apima su šiais teisiniais 
veiksmais susijusius susitarimus, pvz., dėl 
nekilnojamojo turto objektų, kurie dar 
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turės būti sukurti, pardavimo ir dėl 
pirkimo išsimokėtinai.

Or.en

Pagrindimas

Siekiant vengti kišimosi į nacionalinės nuosavybės teisės sritį, pasiūlyme dėl direktyvos į 
direktyvos taikymo sritį pagrįstai neįtrauktos nuostatos dėl nekilnojamojo turto pardavimo 
(20 straipsnio 1a dalis). Tačiau turėtų būti patikslinta, kad sprendimas neįtraukti minėtųjų 
nuostatų į direktyvos taikymo sritį galioja ir sutartims, neatskiriamai susijusioms su 
nekilnojamojo turto pardavimu, nes ši direktyva bus taikoma ir mišrios paskirties sutartims.

Pakeitimas 248
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) Europos Sąjunga siekia parengti 
Europos vartotojų teisių chartiją 
finansinių paslaugų srityje. Šia chartija 
turi būti suvienodintos ir supaprastintos 
visos esamos nuostatos. Joje turėtų būti 
apibrėžtos vartotojų teisės, pvz., galimybė 
gauti informaciją, valdyti ir kontroliuoti 
nuosavus finansinius įrašus, galimybė 
gauti tinkamas su vartotojų apsauga 
susijusias konsultacijas ir švietimą. Taip 
pat turi būti skatinama finansinė 
įtrauktis, įtraukta geriausia valstybių 
narių patirtis, numatyta palengvinti 
kolektyvinio žalos atlyginimo klausimų 
sprendimą ir raginamos dalyvauti 
suinteresuotosios šalys. Be to, metinėje 
ataskaitoje įvertinama pažanga, pasiekta 
taikant chartijoje numatytas priemones.

Or.en
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Pakeitimas 249
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) Tuo atveju, kai ši direktyva iš dalies 
sutampa su Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2006/123/EB arba su 
Direktyva 2000/31/EB, pirmenybė 
teikiamai šiai direktyvai.

Or.en

Pakeitimas 250
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11d) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
tais atvejais, kai kituose esamuose ar 
būsimuosiuose, pvz., su transporto ar 
energetikos sritimis susijusiuose, 
Sąjungos teisės aktuose nesama specifinių 
nuostatų, pagal kurias keliamas tas pats 
tikslas ir kurių pobūdis ar poveikis tas 
pats. Todėl atitinkamos šios direktyvos 
nuostatos neturėtų būti taikomos srityse, 
kurioms galioja minėtosios specifinės 
nuostatos.

Or.en

Pakeitimas 251
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 e konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11e) Ši direktyva neturėtų daryti poveikio 
valstybių narių galimybei tvirtinti ar 
išsaugoti nacionalines nuostatas, kurioms 
taikomi kiti Sąjungos minimalaus 
suderinimo teisės aktai.

Or.en

Pakeitimas 252
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11f) Vartotojas apibrėžiamas kaip bet 
kuris fizinis asmuo, kuris, veikdamas 
pagal sutartis, kurios reglamentuojamos 
remiantis šios direktyvos nuostatomis, 
siekia tikslų, nesusijusių su jo paties 
verslu, prekyba, amatu ar profesija. 
Valstybės narės gali išsaugoti taikomas 
šios direktyvos taisykles arba išplėsti jų 
taikymą įtraukdamos juridinius ar fizinius 
asmenis, kurie nėra vartotojai 
ankstesniame sakinyje pateikta prasme, 
pvz., nevyriausybines organizacijas 
(NVO), veiklą pradedančias įmones ir t. t.

Or.en

Pakeitimas 253
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11g) Prekės apibrėžiamos kaip 
materialus ar nematerialus daiktas, 
įskaitant vandenį, dujas ir elektros 
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energiją, išskyrus prekes, parduodamas 
vykdant sprendimą arba kitais 
įstatymuose numatytais atvejais.

Or.en

Pakeitimas 254
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11h) Prekiautojas apibrėžiamas kaip bet 
kuris fizinis ar juridinis asmuo ir bet kuris 
kitas prekiautojo vardu ar jo naudai 
veikiantis, privačiai arba viešai valdomas, 
asmuo, kuris, veikdamas pagal sutartis, 
reglamentuojamas remiantis šios 
direktyvos nuostatomis, siekia tikslų, 
susijusių su šio asmens verslu, prekyba, 
amatu ar profesija, nesvarbu, ar šis 
asmuo, vykdydamas savo veiklą, ketina 
gauti pelno.

Or.en

Pakeitimas 255
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 i konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11i) Kai vartotojas įgyja galimybę nuolat 
naudoti jam skaitmeniniu formatu 
perduotas skaitmenines prekes arba jas 
naudoti į prekės fizinį turėjimą panašiu 
būdu ir saugoti jas savo kompiuteryje, šios 
prekės turėtų būti laikomos prekėmis, 
kurioms taikytinos pardavimo sutarčių 
nuostatos. Vartotojų apsaugos požiūriu 
neturėtų būti svarbu, kokiu formatu prekė 
pateikiama arba įsigyjama, o vartotojų 
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interesai turėtų būti vienodai saugomi 
įsigyjant prekes parduotuvėje ir internetu.

Or.en

Pakeitimas 256
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 j konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11j) Remiantis šios direktyvos 
nuostatomis nedaromas poveikis valstybių 
narių nuostatoms dėl nuosavybės pirkimo 
ir įsigijimo arba teisių į nuosavybę 
perdavimo nustatymui ar jų perdavimui. 
Tai taip pat aprėpia su šiais teisės aktais 
susijusius susitarimus, ypač dar 
nepastatyto nekilnojamojo turto pirkimo 
ar išperkamosios nuomos sutartis.

Or.de

Pakeitimas 257
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 k konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11k) Šios direktyvos nuostatos 
nepažeidžia valstybių narių nuostatų, 
susijusių su nekilnojamojo turto įsigijimu 
ir su nekilnojamojo turto garantijomis 
arba su teisių į nuosavybę perdavimo 
nustatymu ar jų perdavimu. Tai apima su 
šiais teisės aktais, pvz., dėl nekilnojamojo 
turto pardavimo ir dėl pirkimo 
išsimokėtinai, susijusius susitarimus.

Or.en
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Pakeitimas 258
Louis Grech

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 l konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11l) Šios direktyvos nuostatos 
nepažeidžia valstybių narių nuostatų, 
susijusių su nekilnojamojo turto įsigijimu 
ir su nekilnojamojo turto garantijomis 
arba su teisių į nuosavybę perdavimo 
nustatymu ar jų perdavimu pagal in rem
principą. Tai apima su šiais teisės aktais, 
pvz., dėl nekilnojamojo turto pardavimo ir 
dėl pirkimo išsimokėtinai, susijusius 
susitarimus.

Or.en

Pagrindimas

Siekiant vengti nacionalinės nuosavybės teisės pažeidimų, pasiūlyme dėl direktyvos į 
direktyvos taikymo sritį pagrįstai neįtrauktos nuostatos dėl nekilnojamojo turto pardavimo 
(20 straipsnio 1 dalies a punktas). Tačiau turėtų būti patikslinta, kad sprendimas neįtraukti 
minėtųjų nuostatų į direktyvos taikymo sritį galioja ir sutartims, neatskiriamai susijusioms su 
nekilnojamojo turto pardavimu, nes, kaip taisyklė, ši direktyva bus taikoma ir mišrios 
paskirties sutartims.

Pakeitimas 259
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Nauja nuotolinės prekybos sutarties 
apibrėžtis turėtų apimti visus atvejus, kai 
pardavimo ir paslaugų sutartys sudaromos 
naudojantis viena ar keliomis nuotolinio 
ryšio priemonėmis (kaip antai elektroniniu 
paštu, telefonu arba faksu). Tokiu būdu 
turėtų būti sudarytos vienodos sąlygos 
visiems nuotolinės prekybos 
prekiautojams. Tai taip pat turėtų pagerinti 

(12) Nauja nuotolinės prekybos sutarties 
apibrėžtis turėtų apimti visus atvejus, kai 
pardavimo ir paslaugų sutartys sudaromos 
tuo pat metu fiziškai nedalyvaujant 
šalims, naudojantis viena ar keliomis 
nuotolinio ryšio priemonėmis (kaip antai 
elektroniniu paštu, telefonu arba faksu). 
Tokiu būdu turėtų būti sudarytos vienodos 
sąlygos visiems nuotolinės prekybos 
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teisinį tikrumą palyginti su dabartine 
apibrėžtimi, pagal kurią reikalaujama, kad 
iki sutarties sudarymo veiktų prekiautojo 
tvarkoma organizuota nuotolinio 
pardavimo sistema.

prekiautojams. Tai taip pat turėtų pagerinti 
teisinį tikrumą palyginti su dabartine 
apibrėžtimi, pagal kurią reikalaujama, kad 
iki sutarties sudarymo veiktų prekiautojo 
tvarkoma organizuota nuotolinio 
pardavimo sistema.

Or.fr

Pakeitimas 260
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Europos rinkos aprėpia vis daugiau 
skaitmeninio interneto turinio, o vis 
daugiau naujų produktų yra mišrūs 
materialaus produkto ir skaitmeninio 
turinio bei skaitmeninių paslaugų 
deriniai. Todėl turėtų būti aišku, kad į šią 
direktyvą įtrauktos prekės apima ir 
skaitmeninius produktus (pvz., parsisiųstą 
turinį ir programinę įrangą), o vartotojai 
įgyja teisę nuolat naudotis šiais 
produktais arba naudojasi jais į fizinį 
prekių turėjimą panašiu būdu. 

Or.fr

Pakeitimas 261
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Azartinio lošimo veikla, įskaitant 
loteriją ir lažybų sandorius, neturėtų būti 
įtraukta į šios direktyvos taikymo sritį, 
kadangi šios veiklos pobūdis labai 
specifinis ir atsižvelgiant į tai valstybėms 
narėms turėtų būti sudarytos galimybės 
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nustatyti vieną ar daugiau griežtesnių 
vartotojų apsaugos priemonių.

Or.de

Pagrindimas

Remiantis Europos Teisingumo Teismo praktika, valstybės narės turi teisę nustatyti savo 
piliečių apsaugos lygį lošimų srityje ir taikyti specialias vartotojų apsaugos taisykles. 
Europos Parlamentas (2009 m. kovo 9 d. rezoliucija) ir Taryba (šiuo metu vykstančios darbo 
grupės diskusijos vartotojų apsaugos klausimais) visuomet pritarė šiai pozicijai.

Pakeitimas 262
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Azartinio lošimo veikla, įskaitant 
loteriją ir lažybų sandorius, neturėtų būti 
įtraukta į šios direktyvos taikymo sritį, 
kadangi šios veiklos pobūdis labai 
specifinis, taigi valstybėms narėms turėtų 
būti sudarytos galimybės nustatyti vieną 
ar daugiau griežtesnių vartotojų apsaugos 
priemonių, kuriomis nesiekiama baigti 
formuoti vidaus rinkos.

Or.en

Pakeitimas 263
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Azartinio lošimo veikla, įskaitant 
loteriją ir lažybų sandorius, neturėtų būti
įtraukta į šios direktyvos taikymo sritį, 
kadangi šios veiklos pobūdis labai 
specifinis, taigi valstybėms narėms turėtų 
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būti sudarytos galimybės nustatyti vieną 
ar daugiau griežtesnių vartotojų apsaugos 
priemonių.

Or.en

Pagrindimas

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.

Pakeitimas 264
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Azartinio lošimo veikla, įskaitant 
loteriją ir lažybų sandorius, neturėtų būti 
įtraukta į šios direktyvos taikymo sritį, 
kadangi šios veiklos pobūdis labai 
specifinis, taigi valstybėms narėms turėtų 
būti sudarytos galimybės nustatyti vieną 
ar daugiau griežtesnių vartotojų apsaugos 
priemonių, kuriomis nesiekiama baigti 
formuoti vidaus rinkos.

Or.en

Pagrindimas

Valstybės narės nustato konkrečias nacionalines taisykles, kad apsaugotų vartotojus nuo 
rizikos, su kuria gali būti susidurta lošiant. Įtraukus azartinių lošimų veiklą į šios direktyvos 
taikymo sritį valstybėms narėms būtų užkirstas kelias išsaugoti ar patvirtinti daugiau 
vartotojų apsaugos nuostatų, kurias, jų įsitikinimu, derėtų taikyti šioje srityje.
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Pakeitimas 265
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Apibrėžiant nuotolinės prekybos 
sutartį, konkrečios aplinkybės, kuriomis 
buvo pateiktas pasiūlymas arba deramasi 
dėl sutarties, turėtų būti nesvarbios. 
Vartotojai neturėtų prarasti apsaugos dėl 
to, kad prekiautojas nuotoliniu būdu 
prekiauja nereguliariai arba jis naudojasi 
trečiosios šalies, pvz., interneto sistemos, 
administruojama organizuota sistema. Taip 
pat nuotolinės prekybos sutartimi turėtų 
būti laikomas tiesiogiai prekiautojo su 
klientu ne prekybai skirtose patalpose 
suderėtas sandoris, jeigu po to sutartis 
buvo sudaryta naudojantis išimtinai 
nuotolinio ryšio priemonėmis, kaip antai 
internetu arba telefonu. Prekiautojams 
paprastesnė nuotolinės prekybos sutarties 
apibrėžtis turėtų pagerinti teisinį tikrumą 
ir apsaugoti juos nuo nesąžiningos 
konkurencijos.

(13) Apibrėžiant nuotolinės prekybos 
sutartį, konkrečios aplinkybės, kuriomis 
buvo parengta nuotolinė sistema, turėtų 
būti nesvarbios. Vartotojai neturėtų prarasti 
apsaugos dėl to, kad prekiautojas naudojasi 
trečiosios šalies, pvz., interneto sistemos, 
administruojama organizuota sistema.

Or.de

Pagrindimas

Sutartis neturėtų būti sudaroma tuo pat metu fiziškai nedalyvaujant šalims ir ryšį palaikant 
išskirtinai per atstumą. Be to, kol nesudaryta sutartis, neturėtų būti duodama jokių asmeninių 
patarimų. Pačios sutartys labai dažnai sudaromos tuo pat metu nedalyvaujant šalims ir 
palaikant ryšį per atstumą, ypač mažų ir vidutinio dydžio įmonių (MVĮ) ir prekybos sektoriaus 
atvejais.

Pakeitimas 266
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Apibrėžiant nuotolinės prekybos 
sutartį, konkrečios aplinkybės, kuriomis 
buvo pateiktas pasiūlymas arba deramasi 
dėl sutarties, turėtų būti nesvarbios. 
Vartotojai neturėtų prarasti apsaugos dėl 
to, kad prekiautojas nuotoliniu būdu 
prekiauja nereguliariai arba jis naudojasi 
trečiosios šalies, pvz., interneto sistemos, 
administruojama organizuota sistema. Taip 
pat nuotolinės prekybos sutartimi turėtų 
būti laikomas tiesiogiai prekiautojo su 
klientu ne prekybai skirtose patalpose 
suderėtas sandoris, jeigu po to sutartis buvo 
sudaryta naudojantis išimtinai nuotolinio 
ryšio priemonėmis, kaip antai internetu 
arba telefonu. Prekiautojams paprastesnė 
nuotolinės prekybos sutarties apibrėžtis 
turėtų pagerinti teisinį tikrumą ir apsaugoti 
juos nuo nesąžiningos konkurencijos.

(Versijai lietuvių kalba įtakos nedaro.)

Or.de

Pagrindimas

Versijai lietuvių kalba įtakos nedaro.

Pakeitimas 267
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Kai sutartis 
sudaroma ne prekybai skirtose patalpose, 
vartotojams daromas psichologinis 
spaudimas, nesvarbu, ar jie kvietė 

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Sutartims, 
sudaromoms ne prekiautojo prekybai 
skirtose patalpose, būdinga tai, kad 
vartotojas nepasirengęs deryboms dėl 
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prekiautoją, ar ne. Be to, siekiant užkirsti 
kelią taisyklių pažeidimams, kai su 
vartotojais pradedama derėtis ne prekybai 
skirtose patalpose, sutartis, dėl kurios 
deramasi, pavyzdžiui, vartotojo namuose, 
tačiau kuri yra sudaroma parduotuvėje, 
turėtų būti laikoma ne prekybai skirtose 
patalpose sudaryta sutartimi.

sutarties ir jam daromas psichologinis 
spaudimas neatsižvelgiant į tai, ar jis/ji
kvietė prekiautoją, ar ne. Be to, siekiant 
užkirsti kelią taisyklių pažeidimams, kai su 
vartotojais pradedama derėtis ne prekybai 
skirtose patalpose, sutartis, dėl kurios 
deramasi, pavyzdžiui, vartotojo namuose, 
tačiau kuri yra sudaroma parduotuvėje, 
turėtų būti laikoma ne prekybai skirtose 
patalpose sudaryta sutartimi.

Tačiau sudarant sutartis, kurių 
autentiškumą remdamasis valstybėse 
narėse galiojančiomis nuostatomis 
tvirtina valstybės pareigūnas, vartotojas 
nėra įstumiamas į padėtį, kai jam 
daromas šis išskirtinis psichologinis 
spaudimas. Remiantis tuo, kas išdėstyta 
šioje direktyvoje, šios sutartys nelaikomos 
nei sudaromoms ne prekybai skirtose 
patalpose, nei nuotolinėms sutartims.

Or.en

Pagrindimas

The concept of the conclusion of an ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
many Member States also apply to contracts which, due to the participation of a public 
official in the conclusion procedure, already ensure that the objectives envisaged by the 
directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and guaranteeing 
that he/she is provided with detailed information, are fully fulfilled. Such participation of a 
public official bound by the law to be impartial and to provide detailed information for the 
parties comprehensively guarantees that the consumer will only conclude a contract after due 
reflection and in full awareness of its legal scope. Consequently, it is not appropriate to 
include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach on the national 
systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment also corresponds 
to the EC acquis.

Pakeitimas 268
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Kai sutartis 
sudaroma ne prekybai skirtose patalpose, 
vartotojams daromas psichologinis 
spaudimas, nesvarbu, ar jie kvietė 
prekiautoją, ar ne. Be to, siekiant užkirsti 
kelią taisyklių pažeidimams, kai su 
vartotojais pradedama derėtis ne prekybai 
skirtose patalpose, sutartis, dėl kurios 
deramasi, pavyzdžiui, vartotojo namuose, 
tačiau kuri yra sudaroma parduotuvėje, 
turėtų būti laikoma ne prekybai skirtose 
patalpose sudaryta sutartimi.

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Kai sutartis 
sudaroma ne prekybai skirtose patalpose, 
vartotojai laikinai įstumiami į ypatingą 
padėtį, kuri nuo situacijos parduotuvėje 
skiriasi, pvz., psichologiniu ir galimybės 
palyginti prekes ir kainas aspektais, 
nesvarbu, ar jie kvietė prekiautoją, ar ne. 
Be to, siekiant užkirsti kelią taisyklių 
pažeidimams, kai su vartotojais pradedama 
derėtis ne prekybai skirtose patalpose, 
sutartis, dėl kurios deramasi, pavyzdžiui, 
vartotojo namuose, tačiau kuri yra 
sudaroma parduotuvėje, turėtų būti laikoma 
ne prekybai skirtose patalpose sudaryta 
sutartimi. Nežiūrint į tai, sutartys, 
kuriomis remiantis vartotojo atliksimas 
mokėjimas neviršija 20 eurų, neįtrauktos į 
minėtąją apibrėžtį siekiant, kad, pvz., 
gatvės prekiautojai, kurių prekės 
tiekiamos iš karto, nebūtų apkrauti su 
informavimu susijusiais įpareigojimais. 
Teisė atsisakyti sutarties šiais atvejais taip 
pat nereikalinga, kadangi nesunku 
suprasti šių sandorių įgyvendinimo 
pasekmes.

Or.de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas ankstesnis 3 pakeitimas.

Pakeitimas 269
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Kai sutartis 
sudaroma ne prekybai skirtose patalpose, 
vartotojams daromas psichologinis 
spaudimas, nesvarbu, ar jie kvietė 
prekiautoją, ar ne. Be to, siekiant užkirsti 
kelią taisyklių pažeidimams, kai su 
vartotojais pradedama derėtis ne prekybai 
skirtose patalpose, sutartis, dėl kurios 
deramasi, pavyzdžiui, vartotojo namuose,
tačiau kuri yra sudaroma parduotuvėje, 
turėtų būti laikoma ne prekybai skirtose 
patalpose sudaryta sutartimi.

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Neprašytas 
apsilankymas namuose ar darbo vietoje 
vartotojui gali būti netikėtas, o tai gali 
lemti tam tikrą psichologinį spaudimą 
pirkti. Be to, šiomis aplinkybėmis 
vartotojas neturi galimybės palyginti to 
konkretaus ir kitų produktų kainos ir 
kokybės. Visi šie veiksniai negalioja, kai 
sutartis sudaroma parduotuvėje arba tada, 
kai vartotojas pats siekia sudaryti sutartį. 
Taigi konkrečios apsaugos taisyklės 
turėtų būti taikomos ir šiais atvejais (pvz., 
kai pirkėjas paprašomas atvykti į vartotojo 
namus). Be to, siekiant užkirsti kelią 
taisyklių pažeidimams, sutartys, 
sudaromos po to, kai su vartotojais 
pradedama derėtis ne prekybai skirtose 
patalpose (pvz., gatvėje), tačiau kurios 
sudaromos parduotuvėje, arba sutartys, 
kurių sudarymas yra dalis reklaminės 
kelionės, turėtų būti laikomos ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytomis sutartimis.

Or.de

Pagrindimas

Teisė atsisakyti sutarties – išimtis iš pagrindinio sutarčių teisės principo, kuriuo remiantis 
sutarčių turi būti tvirtai laikomasi – pateisinama tik tada, kai yra konkretus pagrindimas. 
Vienas iš tokių pavyzdžių gali būti atvejis, kai vartotojai užklumpami netikėtai, pvz., 
prekiautojui nekviestam atvykus į vartotojo namus. Kai vartotojas paprašo prekiautoją atvykti 
į namus, šis vizitas nėra jam netikėtas.

Pakeitimas 270
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
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(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Kai sutartis 
sudaroma ne prekybai skirtose patalpose, 
vartotojams daromas psichologinis 
spaudimas, nesvarbu, ar jie kvietė 
prekiautoją, ar ne. Be to, siekiant užkirsti 
kelią taisyklių pažeidimams, kai su 
vartotojais pradedama derėtis ne prekybai 
skirtose patalpose, sutartis, dėl kurios 
deramasi, pavyzdžiui, vartotojo namuose, 
tačiau kuri yra sudaroma parduotuvėje, 
turėtų būti laikoma ne prekybai skirtose 
patalpose sudaryta sutartimi.

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Kai sutartis 
sudaroma ne prekybai skirtose, t. y. ne 
komercinio pobūdžio, patalpose, pateikus 
komercinį pasiūlymą vartotojai galėtų 
būti įstumti į netikėtą padėtį, nesvarbu, ar 
jie kvietė prekiautoją, ar ne. Be to, siekiant 
užkirsti kelią taisyklių pažeidimams, kai su 
vartotojais pradedama derėtis ne prekybai 
skirtose patalpose, sutartis, dėl kurios 
deramasi, pavyzdžiui, vartotojo namuose, 
tačiau kuri yra sudaroma parduotuvėje, 
turėtų būti laikoma ne prekybai skirtose 
patalpose sudaryta sutartimi.

Or.it

Pakeitimas 271
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Kai sutartis 
sudaroma ne prekybai skirtose patalpose, 
vartotojams daromas psichologinis 
spaudimas, nesvarbu, ar jie kvietė 
prekiautoją, ar ne. Be to, siekiant užkirsti 
kelią taisyklių pažeidimams, kai su 
vartotojais pradedama derėtis ne prekybai 
skirtose patalpose, sutartis, dėl kurios 
deramasi, pavyzdžiui, vartotojo namuose, 
tačiau kuri yra sudaroma parduotuvėje, 

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Kai sutartis 
sudaroma ne prekybai skirtose ne 
komercinio pobūdžio patalpose, pateikus 
komercinį pasiūlymą vartotojai galėtų 
būti įstumti į netikėtą padėtį, nesvarbu, ar 
jie kvietė prekiautoją, ar ne. Be to, siekiant 
užkirsti kelią taisyklių pažeidimams, kai su 
vartotojais pradedama derėtis ne prekybai 
skirtose patalpose, sutartis, dėl kurios 
deramasi, pavyzdžiui, vartotojo namuose, 
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turėtų būti laikoma ne prekybai skirtose 
patalpose sudaryta sutartimi.

tačiau kuri yra sudaroma parduotuvėje, 
turėtų būti laikoma ne prekybai skirtose 
patalpose sudaryta sutartimi.

Or.it

Pakeitimas 272
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Kai sutartis 
sudaroma ne prekybai skirtose patalpose,
vartotojams daromas psichologinis 
spaudimas, nesvarbu, ar jie kvietė 
prekiautoją, ar ne. Be to, siekiant užkirsti 
kelią taisyklių pažeidimams, kai su 
vartotojais pradedama derėtis ne prekybai 
skirtose patalpose, sutartis, dėl kurios 
deramasi, pavyzdžiui, vartotojo namuose, 
tačiau kuri yra sudaroma parduotuvėje, 
turėtų būti laikoma ne prekybai skirtose 
patalpose sudaryta sutartimi.

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Ne prekiautojo 
komercinei veiklai skirtose patalpose 
sudarytas sutartis apibūdina tai, kad 
vartotojai būna nepasirengę derėtis dėl 
sutarties ir jie laikinai įstumiami į 
psichologiniu ir galimybės palyginti 
daiktus ir kainas požiūriais ypatingą 
padėtį, nesvarbu, ar jie kvietė prekiautoją, 
ar ne. Be to, siekiant užkirsti kelią taisyklių 
pažeidimams, kai su vartotojais pradedama 
derėtis ne prekybai skirtose patalpose, 
sutartis, dėl kurios deramasi, pavyzdžiui, 
vartotojo namuose, tačiau kuri yra 
sudaroma parduotuvėje, turėtų būti laikoma 
ne prekybai skirtose patalpose sudaryta 
sutartimi.

Or.fr

Pakeitimas 273
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Kai sutartis 
sudaroma ne prekybai skirtose patalpose, 
vartotojams daromas psichologinis 
spaudimas, nesvarbu, ar jie kvietė 
prekiautoją, ar ne. Be to, siekiant užkirsti 
kelią taisyklių pažeidimams, kai su 
vartotojais pradedama derėtis ne prekybai 
skirtose patalpose, sutartis, dėl kurios 
deramasi, pavyzdžiui, vartotojo namuose, 
tačiau kuri yra sudaroma parduotuvėje, 
turėtų būti laikoma ne prekybai skirtose 
patalpose sudaryta sutartimi.

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Kai sutartis 
sudaroma ne prekybai skirtose patalpose, 
vartotojams daromas psichologinis 
spaudimas, nesvarbu, ar jie kvietė 
prekiautoją, ar ne. Be to, siekiant užkirsti 
kelią taisyklių pažeidimams, kai su 
vartotojais pradedama derėtis ne prekybai 
skirtose patalpose, sutartis, dėl kurios 
apsilankius nekviestam prekiautojui
deramasi, pavyzdžiui, vartotojo namuose, 
tačiau kuri yra sudaroma parduotuvėje, 
turėtų būti laikoma ne prekybai skirtose 
patalpose sudaryta sutartimi.

Or.en

Pakeitimas 274
Philippe Juvin, Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Kai sutartis 
sudaroma ne prekybai skirtose patalpose, 
vartotojams daromas psichologinis 
spaudimas, nesvarbu, ar jie kvietė 
prekiautoją, ar ne. Be to, siekiant užkirsti 
kelią taisyklių pažeidimams, kai su 
vartotojais pradedama derėtis ne prekybai 
skirtose patalpose, sutartis, dėl kurios 
deramasi, pavyzdžiui, vartotojo namuose, 
tačiau kuri yra sudaroma parduotuvėje, 

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Kai sutartis 
sudaroma ne prekybai skirtose patalpose, 
vartotojams daromas psichologinis 
spaudimas, nesvarbu, ar jie kvietė 
prekiautoją, ar ne. Be to, siekiant užkirsti 
kelią taisyklių pažeidimams, kai su 
vartotojais pradedama derėtis ne prekybai 
skirtose patalpose, sutartis, dėl kurios 
deramasi, pavyzdžiui, vartotojo namuose, 
tačiau kuri yra sudaroma parduotuvėje, 
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turėtų būti laikoma ne prekybai skirtose 
patalpose sudaryta sutartimi.

turėtų būti laikoma ne prekybai skirtose 
patalpose sudaryta sutartimi.

Jeigu sutarčiai pritarė valstybės 
pareigūnas, vadovaudamasis 
nacionaliniais valstybės narės teisės 
aktais, nelaikoma, kad dėl jos vartotojas 
galėjo būti įstumtas į psichologiniu 
požiūriu neįprastą padėtį. Remiantis tuo, 
kas nustatyta pagal šią direktyvą, šios 
sutartys neturi būti laikomos ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytomis ar 
nuotolinėmis sutartimis.

Or.fr

Pagrindimas

Įsitraukus valstybės pareigūnui, kuris, kaip reikalaujama pagal teisės aktų nuostatas, turi būti 
nešališkas ir teikti šalims išsamią teisinę informaciją, vartotojams užtikrinama aukšto lygio 
apsauga ir sudaroma galimybė priimti informacija pagrįstą sprendimą nepatiriant jokio 
psichologinio spaudimo. Todėl nėra pagrindo įtraukti šio pobūdžio sutartis į direktyvos 
taikymo sritį.

Pakeitimas 275
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Kai sutartis 
sudaroma ne prekybai skirtose patalpose, 
vartotojams daromas psichologinis 
spaudimas, nesvarbu, ar jie kvietė 
prekiautoją, ar ne. Be to, siekiant užkirsti 
kelią taisyklių pažeidimams, kai su 
vartotojais pradedama derėtis ne prekybai 
skirtose patalpose, sutartis, dėl kurios 
deramasi, pavyzdžiui, vartotojo namuose, 
tačiau kuri yra sudaroma parduotuvėje, 

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Ne prekiautojo 
komercinei veiklai skirtose patalpose
sudarytas sutartis apibūdina tai, kad 
vartotojas būna nepasirengęs derėtis dėl 
sutarties ir jam daromas psichologinis 
spaudimas, nesvarbu, ar jis kvietė 
prekiautoją, ar ne. Be to, siekiant užkirsti 
kelią taisyklių pažeidimams, kai su 
vartotojais pradedama derėtis ne prekybai 
skirtose patalpose, sutartis, dėl kurios 
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turėtų būti laikoma ne prekybai skirtose 
patalpose sudaryta sutartimi.

deramasi, pavyzdžiui, vartotojo namuose, 
tačiau kuri yra sudaroma parduotuvėje, 
turėtų būti laikoma ne prekybai skirtose 
patalpose sudaryta sutartimi. Priešingai, 
šių psichologiniu požiūriu sudėtingų 
situacijų išvengiama, kai vadovaujantis 
valstybėse narėse galiojančiomis 
taisyklėmis sutartys tvirtinamos 
naudojantis pareigas valstybinėje 
institucijoje atliekančio pareigūno 
paslaugomis. Todėl remiantis tuo, kas 
nustatyta pagal šią direktyvą, šios sutartys 
nelaikomos ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytomis ar nuotolinėmis sutartimis. 

Or.de

Pakeitimas 276
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui. Kai sutartis 
sudaroma ne prekybai skirtose patalpose, 
vartotojams daromas psichologinis 
spaudimas, nesvarbu, ar jie kvietė 
prekiautoją, ar ne. Be to, siekiant užkirsti 
kelią taisyklių pažeidimams, kai su 
vartotojais pradedama derėtis ne prekybai 
skirtose patalpose, sutartis, dėl kurios 
deramasi, pavyzdžiui, vartotojo namuose, 
tačiau kuri yra sudaroma parduotuvėje, 
turėtų būti laikoma ne prekybai skirtose 
patalpose sudaryta sutartimi.

(14) Ne prekybai skirtose patalpose 
sudaryta sutartis turėtų būti apibrėžta kaip 
sutartis, po neprašyto prekiautojo 
apsilankymo sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose, pavyzdžiui, vartotojo namuose 
arba darbo vietoje, kartu fiziškai 
dalyvaujant prekiautojui ir vartotojui. 
Siekiant užkirsti kelią taisyklių 
pažeidimams, kai su vartotojais pradedama 
derėtis ne prekybai skirtose patalpose, 
sutartis, dėl kurios deramasi, pavyzdžiui, 
vartotojo namuose, tačiau kuri yra 
sudaroma parduotuvėje, turėtų būti laikoma 
ne prekybai skirtose patalpose sudaryta 
sutartimi. Remiantis tuo, kas nustatyta 
pagal šią direktyvą, sutartys, kurių 
autentiškumą pagal valstybėse narėse 
galiojančias nuostatas tvirtina valstybės 
pareigūnas, nelaikomos ne prekybos 
patalpose sudarytomis ar nuotolinėmis 
sutartimis.
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Or.en

Pakeitimas 277
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Siekiant, kad atliekant verslo 
sandorius būtų išvengta neproporcingai 
didelių kliūčių, paprastai ne prekybai 
skirtose patalpose sudaromoms sutartims 
ar atvejams, kai dėl savo pobūdžio įmonė 
nevykdo veiklos nuolatinėse prekybai 
skirtose patalpose, turėtų būti taikoma 
išimtis, jei abi šalys sandorį vykdo 
nedelsdamos, o mokestis neviršija 
50 eurų, kaip, pvz., būna vadinamosios 
judžiosios prekybos maistu ir gėrimais per 
sporto varžybas ar laisvalaikio renginius, 
sutarčių su darbo užmokestį vietoje 
gaunančių atrakcionų parkų 
darbuotojais, judžiosios prekybos gėlėmis 
ar įvairiomis transporto priemonėmis 
rengiamų ekskursijų atvejais. 

Or.de

Pagrindimas

Pateikiant nuorodą į ne prekybos patalpose sudaromas sutartis, o ne apsilankymą namie ar 
darbo vietoje, kaip nustatyta pagal šiuo metu galiojančią Išnešiojamosios prekybos direktyvą, 
labai išplečiama taikymo sritis įtraukiant kasdienius labai smulkių įmonių, iki šiol neturėjusių 
jokių problemų, sandorius. Būtina lanksti išlyga remiantis Smulkiojo verslo akto nuostatomis.

Pakeitimas 278
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Prekybai skirtomis patalpomis turėtų (15) Prekybai skirtomis patalpomis turėtų 
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būti laikomos visų formų patalpos (kaip 
antai parduotuvės ar transporto 
priemonės), kuriomis prekiautojas 
naudojasi kaip nuolatine prekybos vieta. 
Turgaviečių prekystaliai ir parodų stendai 
turėtų būti laikomi prekybai skirtomis 
patalpomis, net jei prekiautojas jomis 
naudojasi laikinai. Kitos tik trumpam laikui 
išnuomotos patalpos, kuriose prekiautojas 
nėra įsikūręs (kaip antai viešbučiai, 
restoranai, konferencijų centrai, kino 
teatrai, kuriuos nuomoja ten neįsisteigę 
prekiautojai) neturėtų būti laikomi 
prekybai skirtomis patalpomis. Taip pat 
prekybai skirtomis patalpomis neturėtų būti 
laikomos viešosios erdvės, įskaitant viešąjį 
transportą ar visuomeninės paskirties 
infrastruktūrą bei privatūs namai ar darbo 
vietos.

būti laikomos visų formų patalpos (kaip 
antai parduotuvės, transporto priemonės ar 
taksi automobiliai), kuriomis prekiautojas 
naudojasi kaip nuolatine prekybos vieta. 
Įtraukiamas ir viešasis transportas.
Turgaviečių prekystaliai ir parodų stendai 
turėtų būti laikomi prekybai skirtomis 
patalpomis, net jei prekiautojas jomis 
naudojasi laikinai. Kitos tik trumpam laikui 
išnuomotos patalpos, kuriose prekiautojas 
nėra įsikūręs (kaip antai viešbučiai, 
restoranai, konferencijų centrai, kino 
teatrai, kuriuos nuomoja ten neįsisteigę 
prekiautojai) neturėtų būti laikomi 
prekybai skirtomis patalpomis. Taip pat 
prekybai skirtomis patalpomis neturėtų būti 
laikomos viešosios erdvės, įskaitant viešąjį 
transportą ar visuomeninės paskirties 
infrastruktūrą bei privatūs namai ar darbo 
vietos.

Or.en

Pakeitimas 279
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Prekybai skirtomis patalpomis turėtų 
būti laikomos visų formų patalpos (kaip 
antai parduotuvės ar transporto priemonės), 
kuriomis prekiautojas naudojasi kaip 
nuolatine prekybos vieta. Turgaviečių 
prekystaliai ir parodų stendai turėtų būti 
laikomi prekybai skirtomis patalpomis, net 
jei prekiautojas jomis naudojasi laikinai. 
Kitos tik trumpam laikui išnuomotos 
patalpos, kuriose prekiautojas nėra įsikūręs 
(kaip antai viešbučiai, restoranai, 
konferencijų centrai, kino teatrai, kuriuos 
nuomoja ten neįsisteigę prekiautojai) 
neturėtų būti laikomi prekybai skirtomis 
patalpomis. Taip pat prekybai skirtomis 
patalpomis neturėtų būti laikomos 

(15) Prekybai skirtomis patalpomis turėtų 
būti laikomos visų formų patalpos (kaip 
antai parduotuvės ar transporto priemonės), 
kuriomis prekiautojas naudojasi kaip 
nuolatine veiklos vieta. Turgaviečių 
prekystaliai ir parodų stendai turėtų būti 
laikomi prekybai skirtomis patalpomis, net 
jei prekiautojas jomis naudojasi laikinai. 
Kitos tik trumpam laikui išnuomotos 
patalpos, kuriose prekiautojas nėra įsikūręs 
(kaip antai viešbučiai, restoranai, 
konferencijų centrai, kino teatrai, kuriuos 
nuomoja ten neįsisteigę prekiautojai) 
neturėtų būti laikomi prekybai skirtomis 
patalpomis. Taip pat prekybai skirtomis 
patalpomis neturėtų būti laikomos 
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viešosios erdvės, įskaitant viešąjį 
transportą ar visuomeninės paskirties 
infrastruktūrą bei privatūs namai ar darbo 
vietos.

viešosios erdvės, įskaitant viešąjį 
transportą ar visuomeninės paskirties 
infrastruktūrą bei privatūs namai ar darbo 
vietos.

Or.de

Pakeitimas 280
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Prekybai skirtomis patalpomis turėtų 
būti laikomos visų formų patalpos (kaip 
antai parduotuvės ar transporto 
priemonės), kuriomis prekiautojas 
naudojasi kaip nuolatine prekybos vieta. 
Turgaviečių prekystaliai ir parodų stendai 
turėtų būti laikomi prekybai skirtomis 
patalpomis, net jei prekiautojas jomis 
naudojasi laikinai. Kitos tik trumpam laikui 
išnuomotos patalpos, kuriose prekiautojas 
nėra įsikūręs (kaip antai viešbučiai, 
restoranai, konferencijų centrai, kino 
teatrai, kuriuos nuomoja ten neįsisteigę 
prekiautojai) neturėtų būti laikomi 
prekybai skirtomis patalpomis. Taip pat 
prekybai skirtomis patalpomis neturėtų būti 
laikomos viešosios erdvės, įskaitant viešąjį 
transportą ar visuomeninės paskirties 
infrastruktūrą bei privatūs namai ar darbo 
vietos.

(15) Prekybai skirtų patalpų apibrėžtis 
reiškia bet kurias nekilnojamąsias ar 
kilnojamąsias mažmeninės prekybos 
patalpas, įskaitant sezoninės mažmeninės 
prekybos patalpas, kur prekiautojas vykdo 
savo nuolatinę veiklą. Turgaviečių 
prekystaliai ir parodų stendai neturėtų būti 
laikomi prekybai skirtomis patalpomis, net 
jei prekiautojas jomis naudojasi laikinai. 
Kitos tik trumpam laikui išnuomotos 
patalpos, kuriose prekiautojas nėra įsikūręs 
(kaip antai viešbučiai, restoranai, 
konferencijų centrai, kino teatrai, kuriuos 
nuomoja ten neįsisteigę prekiautojai) 
neturėtų būti laikomi prekybai skirtomis 
patalpomis. Taip pat prekybai skirtomis 
patalpomis neturėtų būti laikomos 
viešosios erdvės, įskaitant viešąjį 
transportą ar visuomeninės paskirties 
infrastruktūrą bei privatūs namai ar darbo 
vietos.

Or.en

Pakeitimas 281
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Prekybai skirtomis patalpomis turėtų 
būti laikomos visų formų patalpos (kaip 
antai parduotuvės ar transporto priemonės), 
kuriomis prekiautojas naudojasi kaip 
nuolatine prekybos vieta. Turgaviečių 
prekystaliai ir parodų stendai turėtų būti 
laikomi prekybai skirtomis patalpomis, net 
jei prekiautojas jomis naudojasi laikinai. 
Kitos tik trumpam laikui išnuomotos 
patalpos, kuriose prekiautojas nėra įsikūręs 
(kaip antai viešbučiai, restoranai, 
konferencijų centrai, kino teatrai, kuriuos 
nuomoja ten neįsisteigę prekiautojai) 
neturėtų būti laikomi prekybai skirtomis 
patalpomis. Taip pat prekybai skirtomis 
patalpomis neturėtų būti laikomos 
viešosios erdvės, įskaitant viešąjį 
transportą ar visuomeninės paskirties 
infrastruktūrą bei privatūs namai ar darbo 
vietos.

(15) Prekybai skirtomis patalpomis turėtų 
būti laikomos visų formų patalpos (kaip 
antai parduotuvės, taksi automobiliai ar 
transporto priemonės), kuriomis 
prekiautojas naudojasi kaip nuolatine 
prekybos vieta. Turgaviečių prekystaliai ir 
parodų stendai turėtų būti laikomi prekybai 
skirtomis patalpomis, net jei prekiautojas 
jomis naudojasi laikinai. Kitos tik trumpam 
laikui išnuomotos patalpos, kuriose 
prekiautojas nėra įsikūręs (kaip antai 
viešbučiai, restoranai, konferencijų centrai, 
kino teatrai, kuriuos nuomoja ten 
neįsisteigę prekiautojai) neturėtų būti 
laikomi prekybai skirtomis patalpomis. 
Taip pat prekybai skirtomis patalpomis 
neturėtų būti laikomos viešosios erdvės, 
įskaitant viešąjį transportą ar visuomeninės 
paskirties infrastruktūrą bei privatūs namai 
ar darbo vietos.

Or.fr

Pagrindimas

Taksi automobiliams taikoma kilnojamosios prekybos patalpų apibrėžtis ir jie gali būti 
įtraukti tarp pateiktų pavyzdžių. Kai tai susiję su parodų stendais, taip siekiama užtikrinti 
nuoseklumą atsižvelgiant į pateiktą prekybos patalpų apibrėžties pakeitimą.

Pakeitimas 282
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Prekybai skirtomis patalpomis turėtų 
būti laikomos visų formų patalpos (kaip 
antai parduotuvės ar transporto priemonės), 
kuriomis prekiautojas naudojasi kaip 
nuolatine prekybos vieta. Turgaviečių 
prekystaliai ir parodų stendai turėtų būti 

(15) Prekybai skirtomis patalpomis turėtų 
būti laikomos visų formų patalpos (kaip 
antai parduotuvės ar transporto priemonės), 
kuriomis prekiautojas naudojasi kaip 
nuolatine prekybos vieta. Kitos tik 
trumpam laikui išnuomotos patalpos, 
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laikomi prekybai skirtomis patalpomis, net 
jei prekiautojas jomis naudojasi laikinai.
Kitos tik trumpam laikui išnuomotos 
patalpos, kuriose prekiautojas nėra įsikūręs 
(kaip antai viešbučiai, restoranai, 
konferencijų centrai, kino teatrai, kuriuos 
nuomoja ten neįsisteigę prekiautojai) 
neturėtų būti laikomi prekybai skirtomis 
patalpomis. Taip pat prekybai skirtomis 
patalpomis neturėtų būti laikomos 
viešosios erdvės, įskaitant viešąjį 
transportą ar visuomeninės paskirties 
infrastruktūrą bei privatūs namai ar darbo 
vietos.

kuriose prekiautojas nėra įsikūręs (kaip 
antai viešbučiai, restoranai, konferencijų 
centrai, kino teatrai, kuriuos nuomoja ten 
neįsisteigę prekiautojai) neturėtų būti 
laikomi prekybai skirtomis patalpomis. 
Taip pat prekybai skirtomis patalpomis 
neturėtų būti laikomos viešosios erdvės, 
įskaitant viešąjį transportą ar visuomeninės 
paskirties infrastruktūrą bei privatūs namai 
ar darbo vietos.

Or.en

Pakeitimas 283
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Kai vartotojas įgyja galimybę nuolat 
naudotis skaitmeninėmis prekėmis, 
perduotomis jam skaitmeniniu formatu, 
taikant prekybos sutartims galiojančias 
nuostatas minėtosios skaitmeninės prekės 
turėtų būti laikomos prekėmis.

Or.en

Pakeitimas 284
Werner Langen, Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti visus raštu 
parengtus pareiškimus, popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
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vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 
standųjį kompiuterio diską, kuriuose 
laikomi elektroninio pašto laiškai arba pdf 
formato bylos.

diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 
vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 
standųjį kompiuterio diską, kuriuose 
laikomi elektroninio pašto laiškai arba pdf 
formato bylos. Bet kuris elektroninėmis 
priemonėmis parengtas pranešimas, kuris 
yra ilgalaikis įrašas patvarioje laikmenoje, 
prilygsta parengtam raštu.

Or.de

Pagrindimas

E. pašto laiškai turėtų būti laikomi tinkamais ilgalaikiam raštu parengtam pareiškimui atkurti 
(teksto forma). Tai turėtų būti aiškiai atspindėta apibrėžtyje siekiant užtikrinti, kad direktyva 
atitiktų šiuolaikinių technologijų pažangą ir standartinę praktiką. Kitu atveju informacija 
galėtų būti perduota tik naudojant kompaktinių diskų įrenginius, skaitmeninius vaizdo diskus 
ar USB atmintines ir panašius prietaisus. Tai prieštarautų nusistovėjusiai praktikai, kai 
informacija įprastai siunčiama e. paštu ar popieriniu formatu.

Pakeitimas 285
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 
vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 
standųjį kompiuterio diską, kuriuose 
laikomi elektroninio pašto laiškai arba pdf 
formato bylos.

(16) Patvarioji laikmena turėtų visų pirma 
apimti popierinius dokumentus, USB 
atmintines, kompaktinių diskų įrenginius 
(CD-ROM), skaitmeninius vaizdo diskus 
(DVD), atminties korteles ir standžiuosius
kompiuterio diskus, kuriuose laikomi 
elektroninio pašto laiškai arba išsaugoti 
nekeičiamo formato duomenys. Įprastos 
interneto tinklavietės neturėtų būti 
priskiriamos patvariosioms laikmenoms.

Or.de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas ankstesnis 4 pakeitimas.
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Pakeitimas 286
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 
vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 
standųjį kompiuterio diską, kuriuose 
laikomi elektroninio pašto laiškai arba pdf 
formato bylos.

(16) Patvarioji laikmena turėtų visų pirma 
apimti popierinius dokumentus, USB 
atmintines, kompaktinių diskų įrenginius 
(CD-ROM), skaitmeninius vaizdo diskus 
(DVD), atminties korteles ir standžiuosius
kompiuterio diskus, kuriuose laikomi 
elektroninio pašto laiškai arba išsaugoti 
nekeičiamo formato duomenys. Įprastos 
tinklavietės neturėtų būti priskiriamos 
patvariosioms laikmenoms. Bet kuris 
elektroninėmis priemonėmis parengtas 
pranešimas, kuris yra ilgalaikis įrašas 
patvarioje laikmenoje, turėtų prilygti 
parengtam raštu.

Or.de

Pagrindimas

Apibrėžiant tai, kas parengta raštu, atsižvelgiama į tai, kad praktiškai informacija paprastai 
siunčiama elektroniniu paštu ir popieriuje. Šis požiūris atitinka sprendimą, susijusį su 
susitarimais dėl jurisdikcijos, kuris pateiktas Reglamento 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo. 

Pakeitimas 287
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 
vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 
vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 
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standųjį kompiuterio diską, kuriuose 
laikomi elektroninio pašto laiškai arba pdf 
formato bylos.

standžiuosius kompiuterio diskus, 
kuriuose laikomi tik skaitomi bylos arba
e. pašto laiškai. Interneto tinklavietės 
neturėtų būti priskiriamos patvariosioms 
laikmenoms, nebent jos atitiktų 
minėtuosius kriterijus.

Or.it

Pakeitimas 288
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 
vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 
standųjį kompiuterio diską, kuriuose 
laikomi elektroninio pašto laiškai arba pdf 
formato bylos.

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti specialius 
popierinius dokumentus, USB atmintines, 
kompaktinių diskų įrenginius (CD-ROM), 
skaitmeninius vaizdo diskus (DVD), 
atminties korteles ir standžiuosius
kompiuterio diskus, kuriuose laikomi tik 
skaitomi bylos arba e. pašto laiškai.
Elektroninis paštas, interneto tinklavietės 
ir SMS bei MMS žinutės gali būti laikomi 
patvariosiomis laikmenomis, jeigu šalys 
gali išsaugoti vartotojo ir prekiautojo 
susirašinėjimo turinį.

Or.it

Pagrindimas

L’emendamento chiarifica il concetto second oil quale “La posta elettronica e i siti web di 
Internet in quanto tali non sono annoverati tra i supporti durevoli”.Cio’ porterebbe alla 
conclusione che tutte le informazioni dei commercianti debbano essere fornite via posta. 
Questo non risponderebbe a criteri di efficienza, soprattutto in vista dell’obbligo a fornire 
informazioni prima della conclusione del contratto. Si tratta di un problema anche per il 
consumatore, che si troverebbe costretto a informare il commerciante tramite un supporto 
durevole, qualora non desideri ricevere il bene. Il consumatore, per questioni di velocita’, 
preferira’ infatti usare una e-mail in buona parte dei casi.
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Pakeitimas 289
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), 
skaitmeninius vaizdo diskus (DVD),
atminties korteles ir standųjį kompiuterio 
diską, kuriuose laikomi elektroninio pašto 
laiškai arba pdf formato bylos.

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus ir įvairias didelės apimties 
duomenų laikmenas (pvz., USB 
atmintines, kompaktinių diskų įrenginius 
(CD-ROM), atminties korteles ir standųjį 
kompiuterio diską), kuriuose laikomi 
elektroninio pašto laiškai arba duomenys, 
kurie gali būti pakeičiami kitais.

Or.fr

Pakeitimas 290
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, 
kompaktinių diskų įrenginius (CD-ROM), 
skaitmeninius vaizdo diskus (DVD), 
atminties korteles ir standųjį kompiuterio 
diską, kuriuose laikomi elektroninio pašto 
laiškai arba pdf formato bylos.

(16) Patvariosioms laikmenoms turėtų būti 
visų pirma priskiriami popieriniai 
dokumentai, USB atmintinės, kompaktinių 
diskų įrenginiai (CD-ROM), skaitmeniniai 
vaizdo diskai (DVD), atminties kortelės ir 
standieji kompiuterių diskai, kuriuose 
saugomi elektroninio pašto laiškai, 
interneto tinklavietės arba bylos.

Or.en

Pakeitimas 291
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 
vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 
standųjį kompiuterio diską, kuriuose 
laikomi elektroninio pašto laiškai arba pdf 
formato bylos.

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 
vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 
standųjį kompiuterio diską, kuriuose 
laikomi elektroninio pašto laiškai arba 
nekeičiamu formatu išsaugotos bylos, kad 
juose esanti informacija tam tikrą laiką 
būtų prieinama.

Or.en

Pakeitimas 292
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 
vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 
standųjį kompiuterio diską, kuriuose 
laikomi elektroninio pašto laiškai arba pdf 
formato bylos.

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 
vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 
standųjį kompiuterio diską, kuriuose 
laikomi elektroninio pašto laiškai arba 
nekeičiamu formatu išsaugotos bylos, kad 
juose esanti informacija tam tikrą laiką 
būtų prieinama. Interneto tinklavietės 
paprastai neturėtų būti priskiriamos 
patvariosioms laikmenoms, nebent jos 
atitinka minėtuosius kriterijus. 

Or.en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad direktyva atitiktų būsimus poreikius, susijusius su technologijų raida, 
turėtų būti nurodoma, ar patvarioji laikmena yra tinkama informacijai, kurią norima 
išsaugoti nekeičiamu formatu, kad ji tam tikrą laiką būtų prieinama, saugiai išsaugoti, 
atsižvelgiant ir į vartotojų, ir į prekiautojų interesus. 
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Pakeitimas 293
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 
vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 
standųjį kompiuterio diską, kuriuose 
laikomi elektroninio pašto laiškai arba pdf 
formato bylos.

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 
vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 
standųjį kompiuterio diską, kuriuose 
laikomi elektroninio pašto laiškai arba 
nekeičiamu formatu išsaugotos bylos, kad 
juose esanti informacija tam tikrą laiką 
būtų prieinama. Interneto tinklavietės 
paprastai neturėtų būti priskiriamos 
patvariosioms laikmenoms, nebent jos 
atitinka minėtuosius kriterijus. 

Or.en

Pagrindimas

Patvariųjų laikmenų apibrėžtis turėtų atitikti būsimus poreikius, susijusius su technologijų 
raida, ir padėti užtikrinti, kad informacija būtų išsaugoma saugiai, atsižvelgiant ir į vartotojų, 
ir į prekiautojų interesus. Siekiama visiško suderinimo.

Pakeitimas 294
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 
vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 
standųjį kompiuterio diską, kuriuose 
laikomi elektroninio pašto laiškai arba pdf 

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 
vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 
standųjį kompiuterio diską, kuriuose 
laikomi elektroninio pašto laiškai arba pdf 
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formato bylos. formato bylos. Laikantis geresnio 
reglamentavimo politikos ir siekiant rasti 
tinkamą įrodinėjimo naštos klausimo 
sprendimą konfliktų atvejais, ši apibrėžtis 
turėtų taip pat apimti elektroninio pašto 
laiškus.

Or.en

Pakeitimas 295
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 
vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 
standųjį kompiuterio diską, kuriuose 
laikomi elektroninio pašto laiškai arba pdf 
formato bylos.

(16) Patvariosios laikmenos apibrėžtis 
turėtų visų pirma apimti popierinius 
dokumentus, USB atmintines, kompaktinių 
diskų įrenginius (CD-ROM), skaitmeninius 
vaizdo diskus (DVD), atminties korteles ir 
standųjį kompiuterio diską, kuriuose 
laikomi elektroninio pašto laiškai arba 
kompiuterinės bylos. Atsakymas į 
klausimą dėl tinkamos informacijos 
saugojimo trukmės priklauso nuo 
atitinkamų prekių arba paslaugų 
pobūdžio. Tais atvejais, kai prekiautojas 
arba vartotojas privalo pateikti 
informaciją patvarioje laikmenoje, turėtų 
būti laikoma, kad šis reikalavimas 
patenkinamas atsiuntus tinkamai 
adresuotą elektroninio pašto laišką.

Or.en

Pakeitimas 296
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Valstybės narės gali išsaugoti 



AM\836026LT.doc 55/237 PE450.954v01-00

LT

taikomas šios direktyvos taisykles arba 
išplėsti jų taikymą įtraukiant juridinius ar 
fizinius asmenis, kurie nėra vartotojai 
2 straipsnio 1 dalyje pateikta prasme, pvz., 
nevyriausybines organizacijas (NVO), 
veiklą pradedančias įmones arba 
mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ).

Or.en

Pakeitimas 297
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Prieš pasirašydami sutartį vartotojai 
turi teisę gauti informacijos. Tačiau 
prekiautojai jos teikti neprivalo, jeigu ji 
akivaizdi. Pavyzdžiui, sudarant sandorį 
prekybai skirtose patalpose produkto 
ypatybės, prekiautojo tapatybė ir 
pristatymo sąlygos gali būti akivaizdūs. 
Nuotolinės prekybos ir ne prekybai 
skirtose patalpose sudaromuose 
sandoriuose prekiautojas turėtų visada 
pateikti informaciją apie mokėjimo, 
pristatymo, eksploatacijos ir skundų 
teikimo tvarką, nes jos gali būti 
neakivaizdžios.

(17) Prieš prisiimdamas įsipareigojimus 
pagal nuotolinės prekybos sutartį, ne 
prekybai skirtose patalpose sudaromą 
sutartį arba  atitinkamą pasiūlymą 
sudaryti sutartį, vartotojas turėtų gauti 
išsamią informaciją.

Or.de

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas vietoje ankstesnio 5 pakeitimo.

Pakeitimas 298
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Prieš pasirašydami sutartį vartotojai 
turi teisę gauti informacijos. Tačiau 
prekiautojai jos teikti neprivalo, jeigu ji 
akivaizdi. Pavyzdžiui, sudarant sandorį 
prekybai skirtose patalpose produkto 
ypatybės, prekiautojo tapatybė ir 
pristatymo sąlygos gali būti akivaizdūs. 
Nuotolinės prekybos ir ne prekybai 
skirtose patalpose sudaromuose
sandoriuose prekiautojas turėtų visada 
pateikti informaciją apie mokėjimo, 
pristatymo, eksploatacijos ir skundų 
teikimo tvarką, nes jos gali būti 
neakivaizdžios.

(17) Prieš pasirašydami sutartį vartotojai 
turi teisę gauti informacijos, kuri padėtų 
jiems prisiimti galiojančius sutartinius 
įsipareigojimus.

Or.en

Pakeitimas 299
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Prieš pasirašydami sutartį vartotojai 
turi teisę gauti informacijos. Tačiau 
prekiautojai jos teikti neprivalo, jeigu ji 
akivaizdi. Pavyzdžiui, sudarant sandorį 
prekybai skirtose patalpose produkto 
ypatybės, prekiautojo tapatybė ir 
pristatymo sąlygos gali būti akivaizdūs. 
Nuotolinės prekybos ir ne prekybai 
skirtose patalpose sudaromuose 
sandoriuose prekiautojas turėtų visada 
pateikti informaciją apie mokėjimo, 
pristatymo, eksploatacijos ir skundų 
teikimo tvarką, nes jos gali būti 
neakivaizdžios.

(17) Prieš pasirašydami sutartį vartotojai 
turi teisę tinkamu laiku iš anksto gauti 
informacijos.

Or.en
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Pakeitimas 300
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Prieš pasirašydami sutartį vartotojai 
turi teisę gauti informacijos. Tačiau 
prekiautojai jos teikti neprivalo, jeigu ji 
akivaizdi. Pavyzdžiui, sudarant sandorį 
prekybai skirtose patalpose produkto 
ypatybės, prekiautojo tapatybė ir 
pristatymo sąlygos gali būti akivaizdūs. 
Nuotolinės prekybos ir ne prekybai 
skirtose patalpose sudaromuose 
sandoriuose prekiautojas turėtų visada 
pateikti informaciją apie mokėjimo, 
pristatymo, eksploatacijos ir skundų 
teikimo tvarką, nes jos gali būti 
neakivaizdžios.

(17) Prieš pasirašydami sutartį vartotojai 
turi teisę gauti informacijos.

Or.fr

Pakeitimas 301
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Prieš pasirašydami sutartį vartotojai 
turi teisę gauti informacijos. Tačiau 
prekiautojai jos teikti neprivalo, jeigu ji 
akivaizdi. Pavyzdžiui, sudarant sandorį 
prekybai skirtose patalpose produkto 
ypatybės, prekiautojo tapatybė ir 
pristatymo sąlygos gali būti akivaizdūs. 
Nuotolinės prekybos ir ne prekybai skirtose 
patalpose sudaromuose sandoriuose 
prekiautojas turėtų visada pateikti 
informaciją apie mokėjimo, pristatymo, 
eksploatacijos ir skundų teikimo tvarką, 
nes jos gali būti neakivaizdžios.

(17) Prieš pasirašydami sutartį vartotojai 
turi teisę gauti informacijos jiems 
suprantama kalba. Tačiau prekiautojai jos 
teikti neprivalo, jeigu ji akivaizdi, tačiau 
reikalaujama, kad jie atkreiptų vartotojų 
dėmesį į šią informaciją, atsakytų į visus 
klausimus ir pateiktų paaiškinimus.
Pavyzdžiui, sudarant sandorį prekybai 
skirtose patalpose produkto ypatybės, 
prekiautojo tapatybė ir pristatymo sąlygos 
gali būti akivaizdūs. Nuotolinės prekybos 
ir ne prekybai skirtose patalpose 
sudaromuose sandoriuose prekiautojas 
turėtų visada pateikti informaciją apie 
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mokėjimo, pristatymo, eksploatacijos ir 
skundų teikimo tvarką, nes jos gali būti 
neakivaizdžios.

Or.el

Pakeitimas 302
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Valstybės narės, taikydamos esamas 
priemones ir bendradarbiaudamos ir 
atitinkamomis institucijomis, 
nacionalinėmis valdžios institucijomis, 
reguliavimo institucijomis ir vartotojų 
organizacijomis, turėtų visų pirma siekti 
užkirsti kelią rizikai, kad įmonės gali 
sudaryti komercinius sandorius 
pasinaudodamos internetu kaip priemone, 
siekdamos nuslėpti ilgalaikius sutartinius 
įpareigojimus ir pateikdamos šiuos 
sandorius kaip galimybę vartotojui 
nemokamai atsisiųsti duomenis 
užsiregistravus jų tinklavietėse, kadangi 
tokio pobūdžio veikla turi didelio 
neigiamo poveikio vartotojų pasitikėjimui 
ES bendroje rinkoje.   

Or.it

Pakeitimas 303
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Viešųjų aukcionų atveju dėl šio 
prekybos būdo pobūdžio ir tradicijų, 
aukciono rengėjas vietoje pardavėjo, už 
kurį jis parduoda prekes, geografinio 

Išbraukta.



AM\836026LT.doc 59/237 PE450.954v01-00

LT

adreso ir tapatybės gali nurodyti savo 
kontaktinius duomenis.

Or.fr

Pakeitimas 304
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Nuotolinės prekybos sutarčių atveju 
informacijos reikalavimai turėtų būti 
pritaikyti atsižvelgiant į techninius tam 
tikrų priemonių suvaržymus, kaip antai tam 
tikrų mobiliųjų telefonų ekranų ženklų 
skaičiaus apribojimas arba televizijos 
pardavimo reklamos intarpų laiko 
suvaržymai. Šiuo atveju prekiautojas turi 
vykdyti minimalius informacijos 
reikalavimus ir nurodyti vartotojui kitą 
informacijos šaltinį, pavyzdžiui, pateikti 
nemokamą telefono numerį arba interneto 
nuorodą į prekiautojo svetainę, kurioje 
reikiama informacija pateikiama tiesiogiai 
ir yra lengvai prieinama.

(21) Nuotolinės prekybos sutarčių atveju 
informacijos reikalavimai turėtų būti 
pritaikyti atsižvelgiant į techninius tam 
tikrų priemonių suvaržymus, kaip antai tam 
tikrų mobiliųjų telefonų ekranų ženklų 
skaičiaus apribojimas arba televizijos 
pardavimo reklamos intarpų laiko 
suvaržymai. Šiuo atveju prekiautojas turi 
vykdyti minimalius informacijos 
reikalavimus ir nurodyti vartotojui kitą 
informacijos šaltinį, pavyzdžiui, pateikti 
nemokamą telefono numerį arba interneto 
nuorodą į prekiautojo svetainę, kurioje visa
reikiama informacija pateikiama tiesiogiai 
ir yra lengvai prieinama.

Or.it

Pakeitimas 305
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Nuotolinės prekybos sutarčių atveju 
informacijos reikalavimai turėtų būti 
pritaikyti atsižvelgiant į techninius tam 
tikrų priemonių suvaržymus, kaip antai tam 
tikrų mobiliųjų telefonų ekranų ženklų 
skaičiaus apribojimas arba televizijos 
pardavimo reklamos intarpų laiko 

(21) Nuotolinės prekybos sutarčių atveju 
informacijos reikalavimai turėtų būti 
pritaikyti atsižvelgiant į techninius tam 
tikrų priemonių suvaržymus, kaip antai tam 
tikrų mobiliųjų telefonų ekranų ženklų 
skaičiaus apribojimas arba televizijos 
pardavimo reklamos intarpų laiko 
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suvaržymai. Šiuo atveju prekiautojas turi 
vykdyti minimalius informacijos 
reikalavimus ir nurodyti vartotojui kitą 
informacijos šaltinį, pavyzdžiui, pateikti 
nemokamą telefono numerį arba interneto 
nuorodą į prekiautojo svetainę, kurioje 
reikiama informacija pateikiama tiesiogiai 
ir yra lengvai prieinama.

suvaržymai. Šiuo atveju prekiautojas turi 
vykdyti minimalius informacijos 
reikalavimus ir nurodyti vartotojui kitą 
informacijos šaltinį, pavyzdžiui, pateikti 
nemokamą telefono numerį arba interneto 
nuorodą į prekiautojo svetainę, kurioje 
reikiama informacija pateikiama tiesiogiai, 
vartotojui suprantama kalba ir yra lengvai 
prieinama bei aiški.

Or.el

Pakeitimas 306
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Kadangi nuotolinės prekybos atveju 
prieš sudarydamas sutartį vartotojas negali 
pamatyti prekės, jis turėtų turėti sutarties 
atsisakymo teisę, pagal kurią jis galėtų 
įsitikinti dėl prekių pobūdžio ir veikimo.

(22) Kadangi nuotolinės prekybos atveju 
prieš sudarydamas sutartį vartotojas negali 
pamatyti prekės, iki grąžinimo laikotarpio 
pabaigos jis turėtų turėti sutarties 
atsisakymo teisę, pagal kurią jis galėtų 
įsitikinti dėl prekių pobūdžio, kokybės ir 
tinkamo veikimo.

Or.it

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais gali būti taikomas sąžiningumo principas (pvz., draudimo sutarčių 
atveju). Vis dėlto šiais atvejais minėtasis principas taikomas įprastai, taigi jo nebūtina 
nurodyti šiame straipsnyje.

Pakeitimas 307
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Kadangi nuotolinės prekybos atveju (22) Kadangi nuotolinės prekybos atveju 
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prieš sudarydamas sutartį vartotojas negali 
pamatyti prekės, jis turėtų turėti sutarties 
atsisakymo teisę, pagal kurią jis galėtų 
įsitikinti dėl prekių pobūdžio ir veikimo.

prieš sudarydamas sutartį vartotojas negali 
pamatyti prekės, jis turėtų turėti sutarties 
atsisakymo teisę, pagal kurią jis galėtų 
įsitikinti dėl prekių pobūdžio, kokybės ir 
veikimo.

Or.fr

Pakeitimas 308
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Kadangi nuotolinės prekybos atveju 
prieš sudarydamas sutartį vartotojas negali 
pamatyti prekės, jis turėtų turėti sutarties 
atsisakymo teisę, pagal kurią jis galėtų 
įsitikinti dėl prekių pobūdžio ir veikimo.

(22) Kadangi nuotolinės prekybos atveju 
prieš sudarydamas sutartį vartotojas negali 
pamatyti prekės, jis turėtų turėti sutarties 
atsisakymo teisę, pagal kurią jis nustatytu 
sutarties atsisakymo teisės laikotarpiu
galėtų įsitikinti dėl prekių pobūdžio, 
kokybės ir veikimo.

Or.de

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas vietoje ankstesnio 7 pakeitimo.

Pakeitimas 309
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Kadangi nuotolinės prekybos atveju
prieš sudarydamas sutartį vartotojas negali 
pamatyti prekės, jis turėtų turėti sutarties 
atsisakymo teisę, pagal kurią jis galėtų 
įsitikinti dėl prekių pobūdžio ir veikimo.

(22) Kadangi nuotolinės prekybos ir ne 
prekybai skirtose patalpose sudaromų 
sandorių atvejais prieš sudarydamas sutartį 
vartotojas negali pamatyti prekės, jis turėtų 
turėti sutarties atsisakymo teisę, pagal 
kurią jis galėtų įsitikinti dėl prekių 
pobūdžio ir veikimo.
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Or.en

Pakeitimas 310
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Laikotarpio, per kurį galima 
atsisakyti sutarties, pradžia turėtų būti 
susieta su tuo, kaip prekiautojas laikosi 
įpareigojimo teikti informaciją, nes kitu 
atveju sutartis būtų privaloma net ir tada, 
jeigu vartotojas nebuvo tinkamai 
informuotas apie savo teises; be to, tai 
neskatina prekiautojo laikytis savo 
įsipareigojimų teikti informaciją. Taip pat 
turėtų būti leidžiama vartotojui išbandyti 
prekes per sutarties atsisakymo teisės 
laikotarpį.

Or.en

Pakeitimas 311
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Šiuo metu nevienoda skirtingose 
valstybėse narėse ir nuotolinės prekybos 
bei ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims taikomos sutarties 
atsisakymo teisės laikotarpio trukmė 
sukelia teisinį netikrumą ir atitikties 
išlaidas. Toks pats teisės atsisakyti sutarties 
laikotarpis turėtų būti taikomas visoms 
nuotolinės prekybos ir ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytoms sutartims.

(23) Šiuo metu nevienoda skirtingose 
valstybėse narėse ir nuotolinės prekybos 
bei ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims taikomos sutarties 
atsisakymo teisės laikotarpio trukmė 
sukelia teisinį netikrumą ir atitikties 
išlaidas. Toks pats teisės atsisakyti sutarties 
laikotarpis turėtų būti taikomas visoms 
nuotolinės prekybos ir ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytoms sutartims.

Iš esmės sutarties atsisakymo teisės 
laikotarpis turėtų baigtis praėjus 
keturiolikai dienų nuo tada, kai sudaroma 
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sutartis. Vis dėlto, nuotolinių prekybos 
prekėmis sutarčių atvejais sutarties 
atsisakymo teisės laikotarpis turėtų baigtis 
praėjus keturiolikai dienų nuo tos dienos, 
kai prekės fiziškai perduodamos 
vartotojui.

Or.it

Pakeitimas 312
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Šiuo metu nevienoda skirtingose 
valstybėse narėse ir nuotolinės prekybos 
bei ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims taikomos sutarties 
atsisakymo teisės laikotarpio trukmė 
sukelia teisinį netikrumą ir atitikties 
išlaidas. Toks pats teisės atsisakyti sutarties 
laikotarpis turėtų būti taikomas visoms 
nuotolinės prekybos ir ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytoms sutartims.

(23) Šiuo metu nevienoda skirtingose 
valstybėse narėse ir nuotolinės prekybos 
bei ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims taikomos sutarties 
atsisakymo teisės laikotarpio trukmė 
sukelia teisinį netikrumą ir nereikalingas 
išlaidas. Toks pats teisės atsisakyti sutarties 
laikotarpis turėtų būti taikomas ir 
nuotolinės prekybos, ir ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytoms sutartims. Iš 
esmės sutarties atsisakymo teisės 
laikotarpis turėtų baigtis praėjus 
keturiolikai dienų nuo sutarties sudarymo 
dienos. Vis dėlto, nuotolinių prekybos 
prekėmis sutarčių atvejais sutarties 
atsisakymo teisės laikotarpis turėtų baigtis 
praėjus keturiolikai dienų nuo tos dienos, 
kai prekės fiziškai perduodamos 
vartotojui.

Or.it

Pakeitimas 313
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Nuotolinės prekybos sutarčių taisyklės 
turėtų nepažeisti elektroninių sutarčių 
sudarymo ir elektroninių užsakymų 
teikimo nuostatų, nustatytų 2000 m. 
birželio 8 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) 9 ir 11 straipsniuose.

(25) Nuotolinės prekybos sutarčių taisyklės 
turėtų nepažeisti elektroninių sutarčių 
sudarymo ir elektroninių užsakymų 
teikimo nuostatų, nustatytų 2000 m. 
birželio 8 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės 
komercijos direktyva) 9 ir 11 straipsniuose, 
ir vartotojai jokiu būdu neturėtų būti 
įpareigojami pagal sutartis, nebent jiems 
buvo pateikta visa šios direktyvos 
5 straipsnyje nurodyta informacija.

Or.el

Pakeitimas 314
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Jeigu vartotojas iš to paties 
prekiautojo užsako daugiau kaip vieną 
prekę, jam turėtų būti suteikiama 
galimybė pasinaudoti sutarties atsisakymo 
teise dėl kiekvienos iš šių prekių. Jeigu 
prekės pristatomos atskirai, sutarties 
atsisakymo teisės laikotarpis turėtų 
prasidėti po to, kai vartotojas gauna 
kiekvieną prekę. Jeigu prekė pristatoma 
skirtingomis siuntomis, sutarties 
atsisakymo teisės laikotarpis turėtų 
prasidėti po to, kai vartotojas arba vartotojo 
nurodyta trečioji šalis gauna paskutinę 
siuntą.

(26) Jeigu prekės pristatomos keliomis 
siuntomis, sutarties atsisakymo teisės 
laikotarpis turėtų prasidėti nuo dienos, kai 
vartotojas arba vartotojo nurodyta trečioji 
šalis, išskyrus vežėją, gauna pirmą dalinę
siuntą.

Or.de
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Pakeitimas 315
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Jeigu prieš sudarant nuotolinės 
prekybos arba ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytą sutartį prekiautojas 
vartotojui nepranešė apie sutarties 
atsisakymo teisę, sutarties atsisakymo 
teisės laikotarpis turėtų būti pratęstas. 
Tačiau siekiant užtikrinti teisinį tikrumą 
laiko požiūriu, reikėtų nustatyti ilgiausią 
trijų mėnesių laikotarpį, jei prekiautojas 
visiškai įvykdo sutartinius 
įsipareigojimus. Turėtų būti laikoma, kad 
prekiautojas visiškai įvykdė 
įsipareigojimus, kai jis pristato prekes 
arba suteikia visas vartotojo užsakytas 
paslaugas.

(27) Jeigu prieš sudarant nuotolinės 
prekybos arba ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytą sutartį prekiautojas 
vartotojui nepranešė apie sutarties 
atsisakymo teisę, sutarties atsisakymo 
teisės laikotarpis turėtų būti pratęstas. 
Tačiau siekiant užtikrinti teisinį tikrumą 
laiko požiūriu, reikėtų nustatyti ilgiausią 
vienerių metų laikotarpį.

Or.de

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas vietoje ankstesnio 9 pakeitimo.

Pakeitimas 316
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Jeigu prieš sudarant nuotolinės 
prekybos arba ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytą sutartį prekiautojas 
vartotojui nepranešė apie sutarties 
atsisakymo teisę, sutarties atsisakymo 
teisės laikotarpis turėtų būti pratęstas. 
Tačiau siekiant užtikrinti teisinį tikrumą 
laiko požiūriu, reikėtų nustatyti ilgiausią 
trijų mėnesių laikotarpį, jei prekiautojas 

(27) Jeigu prieš sudarant nuotolinės 
prekybos arba ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytą sutartį prekiautojas 
vartotojui nepranešė apie sutarties 
atsisakymo teisę, sutarties atsisakymo 
teisės laikotarpis turėtų būti pratęstas. 
Tačiau siekiant užtikrinti teisinį tikrumą 
laiko požiūriu, reikėtų nustatyti ilgiausią 
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visiškai įvykdo sutartinius 
įsipareigojimus. Turėtų būti laikoma, kad 
prekiautojas visiškai įvykdė 
įsipareigojimus, kai jis pristato prekes 
arba suteikia visas vartotojo užsakytas 
paslaugas.

šešių mėnesių laikotarpį.

Or.de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į numatytą galutinio laikotarpio eigos pradžią būtų nustatytas pernelyg ilgas 
netikrumo laikotarpis ir vartotojui būtų suteikta pernelyg daug laiko naudotis preke arba 
paslauga, kalbant apie abiejų tipų sutartis. Atsižvelgiant į tai, reikėtų spręsti daug sudėtingų 
sutarčių panaikinimo atvejų, ypač kalbant apie paslaugų teikimą.

Pakeitimas 317
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Jeigu prieš sudarant nuotolinės 
prekybos arba ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytą sutartį prekiautojas 
vartotojui nepranešė apie sutarties 
atsisakymo teisę, sutarties atsisakymo 
teisės laikotarpis turėtų būti pratęstas.
Tačiau siekiant užtikrinti teisinį tikrumą 
laiko požiūriu, reikėtų nustatyti ilgiausią 
trijų mėnesių laikotarpį, jei prekiautojas 
visiškai įvykdo sutartinius 
įsipareigojimus. Turėtų būti laikoma, kad 
prekiautojas visiškai įvykdė 
įsipareigojimus, kai jis pristato prekes 
arba suteikia visas vartotojo užsakytas 
paslaugas.

(27) Jeigu prieš sudarant nuotolinės 
prekybos arba ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytą sutartį prekiautojas 
vartotojui nepranešė, ar jis turi teisę 
atsisakyti sutarties, ar ne, sutarties 
atsisakymo laikotarpis turėtų būti pratęstas 
12 mėnesių.

Or.fr
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Pakeitimas 318
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Jeigu prieš sudarant nuotolinės 
prekybos arba ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytą sutartį prekiautojas 
vartotojui nepranešė apie sutarties 
atsisakymo teisę, sutarties atsisakymo 
teisės laikotarpis turėtų būti pratęstas.
Tačiau siekiant užtikrinti teisinį tikrumą 
laiko požiūriu, reikėtų nustatyti ilgiausią 
trijų mėnesių laikotarpį, jei prekiautojas 
visiškai įvykdo sutartinius 
įsipareigojimus. Turėtų būti laikoma, kad 
prekiautojas visiškai įvykdė 
įsipareigojimus, kai jis pristato prekes 
arba suteikia visas vartotojo užsakytas 
paslaugas.

(27) Jeigu prieš sudarant nuotolinės 
prekybos arba ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytą sutartį prekiautojas 
vartotojui nepranešė apie teisę atsisakyti 
sutarties, sutarties atsisakymo laikotarpis 
turėtų būti pratęstas iki vienerių metų.

Or.en

Pagrindimas

Šiuo metu daugelyje valstybių narių tokiais atvejais numatyti ilgesni arba net neribotos 
trukmės laikotarpiai. Taigi valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė išsaugoti arba 
pratęsti minimalų vienerių metų laikotarpį.

Pakeitimas 319
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Jeigu prieš sudarant nuotolinės 
prekybos arba ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytą sutartį prekiautojas 
vartotojui nepranešė apie sutarties 
atsisakymo teisę, sutarties atsisakymo 
teisės laikotarpis turėtų būti pratęstas. 
Tačiau siekiant užtikrinti teisinį tikrumą 

(27) Jeigu prieš sudarant nuotolinės 
prekybos arba ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytą sutartį prekiautojas 
vartotojui nepranešė apie teisę atsisakyti 
sutarties, sutarties atsisakymo laikotarpis 
turėtų būti pratęstas iki vienerių metų.
Tačiau valstybėms narėms turėtų būti 
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laiko požiūriu, reikėtų nustatyti ilgiausią 
trijų mėnesių laikotarpį, jei prekiautojas 
visiškai įvykdo sutartinius 
įsipareigojimus. Turėtų būti laikoma, kad 
prekiautojas visiškai įvykdė 
įsipareigojimus, kai jis pristato prekes 
arba suteikia visas vartotojo užsakytas 
paslaugas.

suteikta galimybė išsaugoti arba pratęsti 
minimalų vienerių metų laikotarpį.

Or.en

Pakeitimas 320
Iliana Ivanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Kitose šalyse parduodančios įmonės 
yra patyrusios išlaidų dėl skirtingo sutarties 
atsisakymo teisės taikymo valstybėse 
narėse. Pradėjus naudoti standartinį 
sutarties atsisakymo blanką, kuriuo galėtų 
naudotis vartotojai, turėtų supaprastėti 
sutarties atsisakymo procesas ir būtų 
užtikrintas teisinis tikrumas. Dėl šių 
priežasčių valstybės narės neturėtų 
nustatyti papildomų Bendrijos standartinio 
blanko pateikimo reikalavimų, pavyzdžiui, 
dėl šrifto dydžio.

(28) Kitose šalyse parduodančios įmonės 
yra patyrusios išlaidų dėl skirtingo sutarties 
atsisakymo teisės taikymo valstybėse 
narėse. Pradėjus naudoti standartinį 
sutarties atsisakymo blanką, kuriuo 
vartotojai galėtų naudotis savo oficialiąja 
ES kalba, turėtų supaprastėti sutarties 
atsisakymo procesas ir būtų užtikrintas 
teisinis tikrumas. Dėl šių priežasčių 
valstybės narės neturėtų nustatyti 
papildomų Bendrijos standartinio blanko 
pateikimo reikalavimų, pavyzdžiui, dėl 
šrifto dydžio.

Or.en

Pakeitimas 321
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Kitose šalyse parduodančios įmonės 
yra patyrusios išlaidų dėl skirtingo sutarties 
atsisakymo teisės taikymo valstybėse 

(28) Kitose šalyse parduodančios įmonės 
yra patyrusios išlaidų dėl skirtingo sutarties 
atsisakymo teisės taikymo valstybėse 
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narėse. Pradėjus naudoti standartinį 
sutarties atsisakymo blanką, kuriuo galėtų 
naudotis vartotojai, turėtų supaprastėti 
sutarties atsisakymo procesas ir būtų 
užtikrintas teisinis tikrumas. Dėl šių 
priežasčių valstybės narės neturėtų 
nustatyti papildomų Bendrijos standartinio
blanko pateikimo reikalavimų, pavyzdžiui, 
dėl šrifto dydžio.

narėse. Pradėjus naudoti Sąjungos 
lygmeniu standartizuotą sutarties 
atsisakymo blanką, kuriuo galėtų naudotis 
vartotojai, turėtų supaprastėti sutarties 
atsisakymo procesas ir būtų užtikrintas 
teisinis tikrumas. Dėl šių priežasčių 
valstybės narės neturėtų nustatyti 
papildomų Sąjungos standartizuoto blanko 
pateikimo reikalavimų, pavyzdžiui, dėl 
šrifto dydžio.

Or.fr

Pakeitimas 322
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Kitose šalyse parduodančios įmonės 
yra patyrusios išlaidų dėl skirtingo sutarties 
atsisakymo teisės taikymo valstybėse 
narėse. Pradėjus naudoti standartinį 
sutarties atsisakymo blanką, kuriuo galėtų 
naudotis vartotojai, turėtų supaprastėti
sutarties atsisakymo procesas ir būtų 
užtikrintas teisinis tikrumas. Dėl šių 
priežasčių valstybės narės neturėtų 
nustatyti papildomų Bendrijos 
standartinio blanko pateikimo 
reikalavimų, pavyzdžiui, dėl šrifto dydžio.

(28) Kitose šalyse parduodančios įmonės 
yra patyrusios išlaidų dėl skirtingo sutarties 
atsisakymo teisės taikymo valstybėse 
narėse. Pradėjus naudoti standartinį 
sutarties atsisakymo blanką, kuriuo galėtų 
naudotis vartotojai, būtų supaprastintas
sutarties atsisakymo procesas ir užtikrintas 
teisinis tikrumas.

Or.en

Pakeitimas 323
Iliana Ivanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Patirtis rodo, kad daugelis vartotojų ir 
prekiautojų teikia pirmenybę bendravimui 

(29) Patirtis rodo, kad daugelis vartotojų ir 
prekiautojų teikia pirmenybę bendravimui 
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per prekiautojo svetainę, kur prekiautojui 
turėtų būti suteikiama galimybė pasiūlyti 
vartotojui užpildyti sutarties atsisakymo 
blanką internete. Šiuo atveju prekiautojas 
turi nedelsdamas elektroniniu paštu 
nusiųsti gavimo patvirtinimą.

per prekiautojo svetainę, kur prekiautojui 
turėtų būti suteikiama galimybė pasiūlyti 
vartotojui užpildyti sutarties atsisakymo 
blanką internete. Šiuo atveju prekiautojas 
turi nedelsdamas elektroniniu paštu 
nusiųsti gavimo patvirtinimą, bet kokiu 
atveju tai turi būti padaryta ne vėliau, 
kaip per vieną darbo dieną nuo sutarties 
atsisakymo blanko pateikimo.

Or.en

Pagrindimas

Kiekvienoje valstybėje narėje formuluotė „nedelsdamas“ gali būti aiškinama skirtingai.

Pakeitimas 324
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Sutarties atsisakymo atveju 
prekiautojas turėtų grąžinti visas pirkėjo 
sumokėtas sumas, įskaitant mokestį, 
sumokėtą už prekiautojo išlaidas 
pristatant prekes vartotojui.

(30) Sutarties atsisakymo atveju 
prekiautojas turėtų grąžinti visas pirkėjo 
pagrįstai sumokėtas sumas.

Or.it

Pakeitimas 325
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kai kurie vartotojai pasinaudoja 
sutarties atsisakymo teise po to, kai 
prekėmis pasinaudoja daugiau nei būtina 
įsitikinti dėl prekės pobūdžio ir veikimo. 
Tokiu atveju vartotojai turėtų atsakyti už 

(31) Vartotojas turi teisę išbandyti prekę ir 
elgtis su ja taip, kad galėtų įsitikinti dėl 
jos pobūdžio ir veikimo. Kai kurie 
vartotojai pasinaudoja sutarties atsisakymo 
teise po to, kai prekėmis pasinaudoja 
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sumažintą prekių vertę. Siekiant įsitikinti 
dėl prekės pobūdžio ir veikimo, vartotojas 
turėtų tik taip elgtis su preke ir ją 
išbandyti tokiu pat būdu, kaip jam būtų 
leista parduotuvėje. Pavyzdžiui, vartotojas 
turėtų drabužį tik pasimatuoti ir neturėtų jo 
dėvėti. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
sutarties atsisakymo teisės taikymą 
paslaugų teikimo sutartyse, visų pirma dėl 
neskubių renovavimo darbų, kuriuos 
parduodant vartotojams gali būti taikomas 
didelis spaudimas jų namuose, po kurio 
paslaugos skubiai įvykdomos prieš 
pasibaigiant sutarties atsisakymo 
laikotarpiui, vartotojai už tokias paslaugas 
neturėtų mokėti.

daugiau nei būtina įsitikinti dėl prekės 
pobūdžio ir veikimo. Tokiu atveju 
vartotojai turėtų atsakyti už sumažintą 
prekių vertę. Pavyzdžiui, vartotojas turėtų 
drabužį tik pasimatuoti ir neturėtų jo 
dėvėti. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
sutarties atsisakymo teisės taikymą 
paslaugų teikimo sutartyse, visų pirma dėl 
neskubių renovavimo darbų, kuriuos 
parduodant vartotojams gali būti taikomas 
didelis spaudimas jų namuose, po kurio 
paslaugos skubiai įvykdomos prieš 
pasibaigiant sutarties atsisakymo 
laikotarpiui, vartotojai už tokias paslaugas 
neturėtų mokėti.

Or.en

Pakeitimas 326
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Kai kurie vartotojai pasinaudoja 
sutarties atsisakymo teise po to, kai 
prekėmis pasinaudoja daugiau nei būtina
įsitikinti dėl prekės pobūdžio ir veikimo.
Tokiu atveju vartotojai turėtų atsakyti už 
sumažintą prekių vertę. Siekiant įsitikinti 
dėl prekės pobūdžio ir veikimo, vartotojas 
turėtų tik taip elgtis su preke ir ją 
išbandyti tokiu pat būdu, kaip jam būtų 
leista parduotuvėje. Pavyzdžiui, vartotojas 
turėtų drabužį tik pasimatuoti ir neturėtų 
jo dėvėti. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
sutarties atsisakymo teisės taikymą 
paslaugų teikimo sutartyse, visų pirma dėl 
neskubių renovavimo darbų, kuriuos 
parduodant vartotojams gali būti taikomas 
didelis spaudimas jų namuose, po kurio 
paslaugos skubiai įvykdomos prieš 
pasibaigiant sutarties atsisakymo 
laikotarpiui, vartotojai už tokias paslaugas 

(31) Per laikotarpį, per kurį galima 
atsisakyti sutarties, vartotojui turėtų būti 
suteikta galimybė patikrinti prekes, kad jis 
galėtų įsitikinti dėl prekės pobūdžio ir 
veikimo. Vartotojas neatsako už sugadintą 
prekę, jei jis deramai rūpinosi preke 
stengdamasis išvengti šio sugadinimo.
Kalbant apie paslaugų teikimo sutartis, 
vartotojas taip pat turi turėti teisę 
atsisakyti sutarties. Siekiant užtikrinti 
veiksmingą sutarties atsisakymo teisės 
taikymą, visų pirma dėl neskubių 
renovavimo darbų, kuriuos parduodant 
vartotojams gali būti taikomas didelis 
spaudimas jų namuose, po kurio paslaugos 
skubiai įvykdomos prieš pasibaigiant 
sutarties atsisakymo laikotarpiui, vartotojai 
už tokias paslaugas neturėtų mokėti.
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neturėtų mokėti.

Or.en

Pakeitimas 327
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Reikėtų nustatyti tam tikras sutarties 
atsisakymo teisės taikymo išimtis, 
pavyzdžiui, tais atvejais, kai atsižvelgiant į 
produkto pobūdį, sutarties atsisakymo 
teisės taikymas būtų netinkamas. 
Pavyzdžiui, tai taikytina vynui, kuris buvo 
pristatytas praėjus daug laiko po 
spekuliacinio pobūdžio sutarties sudarymo, 
kai vyno vertė priklauso nuo rinkos 
svyravimų (vin en primeur).

(33) Reikėtų nustatyti tam tikras sutarties 
atsisakymo teisės taikymo išimtis, 
pavyzdžiui, tais atvejais, kai atsižvelgiant į 
produkto pobūdį sutarties atsisakymo teisės 
taikymas būtų netinkamas ir kai 
pasinaudojus teise atsisakyti sutarties 
prekiautojui kiltų neproporcingai didelių 
išlaidų. Tai ypač taikytina maisto 
produktams ir kitoms higieniniu požiūriu 
nepatvarioms ar gendančioms prekėms, 
pavyzdžiui, vynui, kuris buvo pristatytas 
praėjus daug laiko po spekuliacinio 
pobūdžio sutarties sudarymo, kai vyno 
vertė priklauso nuo rinkos svyravimų 
(pranc. vin en primeur). Sutarties 
atsisakymo teisės išimtys taip pat 
taikytinos ir tam tikroms kitoms prekėms 
ir paslaugoms, kurių kaina priklauso nuo 
rinkos svyravimų, pvz., žaliavoms.

Or.de

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas vietoje ankstesnio 13 pakeitimo.

Pakeitimas 328
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Reikėtų nustatyti tam tikras sutarties 
atsisakymo teisės taikymo išimtis, 
pavyzdžiui, tais atvejais, kai atsižvelgiant į 
produkto pobūdį, sutarties atsisakymo 
teisės taikymas būtų netinkamas. 
Pavyzdžiui, tai taikytina vynui, kuris buvo 
pristatytas praėjus daug laiko po 
spekuliacinio pobūdžio sutarties 
sudarymo, kai vyno vertė priklauso nuo 
rinkos svyravimų (vin en primeur).

(33) Reikėtų nustatyti tam tikras sutarties 
atsisakymo teisės taikymo išimtis, 
pavyzdžiui, tais atvejais, kai atsižvelgiant į 
produkto pobūdį sutarties atsisakymo teisės 
taikymas būtų netinkamas ir kai 
pasinaudojus teise atsisakyti sutarties 
prekiautojui arba gamintojui kiltų 
neproporcingai didelių išlaidų. Tai ypač 
taikytina maisto produktams ir kitoms 
higieniniu požiūriu nepatvarioms ar 
gendančioms prekėms, pavyzdžiui,
elektriniams asmens priežiūros 
prietaisams arba elektriniams prietaisams, 
skirtiems liestis su maisto produktais.

Or.de

Pakeitimas 329
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Be to, nuotolinės prekybos sutarčių 
dėl paslaugų teikimo, kurios pradedamos 
teikti sutarties atsisakymo teisės laikotarpiu 
(t. y., vartotojas duomenų bylas 
parsisiunčia tuo laikotarpiu) atveju būtų 
nesąžininga leisti vartotojui atsisakyti 
sutarties po to, kai vartotojas gavo visą ar 
dalį paslaugos. Todėl vartotojas turėtų 
netekti sutarties atsisakymo teisės, kai 
sutartis pradedama vykdyti jam aiškiai iš 
anksto sutikus.

(34) Be to, nuotolinės prekybos arba ne 
prekybai skirtose patalpose sudarytų
sutarčių dėl paslaugų teikimo, kurios 
pradedamos teikti sutarties atsisakymo 
laikotarpiu (t. y., vartotojas duomenų bylas 
parsisiunčia tuo laikotarpiu) atveju būtų 
nesąžininga leisti vartotojui atsisakyti 
sutarties po to, kai vartotojas gavo visą ar 
dalį paslaugos. Vartotojas netenka
sutarties atsisakymo teisės, kai sutartis 
pradedama vykdyti jam aiškiai iš anksto 
sutikus, jei sutikimas duodamas turint visą 
informaciją, t. y. jei vartotojas buvo 
informuotas apie šio sprendimo pasekmes, 
susijusias su teisės atsisakyti sutarties 
praradimu.  

Or.fr
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Pakeitimas 330
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Be to, nuotolinės prekybos sutarčių 
dėl paslaugų teikimo, kurios pradedamos 
teikti sutarties atsisakymo teisės laikotarpiu 
(t. y., vartotojas duomenų bylas 
parsisiunčia tuo laikotarpiu) atveju būtų 
nesąžininga leisti vartotojui atsisakyti 
sutarties po to, kai vartotojas gavo visą ar 
dalį paslaugos. Todėl vartotojas turėtų 
netekti sutarties atsisakymo teisės, kai 
sutartis pradedama vykdyti jam aiškiai iš 
anksto sutikus.

(34) Be to, nuotolinės prekybos sutarčių 
dėl paslaugų teikimo, kurios pradedamos 
teikti sutarties atsisakymo teisės laikotarpiu 
(t. y., vartotojas duomenų bylas 
parsisiunčia tuo laikotarpiu) atveju būtų 
nesąžininga leisti vartotojui atsisakyti 
sutarties po to, kai vartotojas gavo visą 
paslaugą.

Or.en

Pakeitimas 331
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Be to, nuotolinės prekybos sutarčių 
dėl paslaugų teikimo, kurios pradedamos 
teikti sutarties atsisakymo teisės laikotarpiu 
(t. y., vartotojas duomenų bylas 
parsisiunčia tuo laikotarpiu) atveju būtų
nesąžininga leisti vartotojui atsisakyti 
sutarties po to, kai vartotojas gavo visą ar 
dalį paslaugos. Todėl vartotojas turėtų 
netekti sutarties atsisakymo teisės, kai 
sutartis pradedama vykdyti jam aiškiai iš 
anksto sutikus.

(34) Be to, nuotolinės prekybos sutarčių 
dėl paslaugų teikimo, kurios pradedamos 
teikti sutarties atsisakymo teisės laikotarpiu 
(t. y., vartotojas duomenų bylas 
parsisiunčia tuo laikotarpiu) atveju būtų 
nesąžininga leisti vartotojui atsisakyti 
sutarties po to, kai vartotojas gavo visą ar 
dalį paslaugos. Todėl vartotojas turėtų 
netekti sutarties atsisakymo teisės, kai 
sutartis pradedama vykdyti jam aiškiai iš 
anksto sutikus. Tačiau turint omenyje 
psichologinio spaudimo galimybes ne 
prekybai skirtose patalpose sudaromų 
sutarčių dėl paslaugų teikimo atveju 
(įskaitant atvejus, kai prekės tiekiamos 
kaip sandorio dalis), vartotojas turėtų 
išsaugoti teisę atsisakyti sutarties, net jei 
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sutarties vykdymas prasideda per 
laikotarpį, kai galima atsisakyti sutarties, 
vartotojui pateikus aiškų prašymą
patvarioje laikmenoje. Vis dėlto būtų 
nesąžininga leisti vartotojui atsisakyti 
sutarties neįpareigojant jo sumokėti 
prekiautojui tinkamos sumos, kuri atitiktų 
prieš atsisakant sutarties kaip sandorio 
dalies suteiktų paslaugų ir pateiktų prekių 
vertę, jei prekiautojas patvarioje 
laikmenoje prieš sudarant sutartį 
informavo vartotoją apie pareigą už tai 
sumokėti.

Or.en

Pakeitimas 332
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) Būtų neproporcinga taikyti 
3 skyriaus taisykles labai mažos vertės ne 
prekybai skirtose patalpose sudaromų 
sutarčių atveju.

Or.en

Pakeitimas 333
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Sutarties atsisakymo teisės taikymas 
gali būti netinkamas tam tikroms su 
būstu, transportu ir laisvalaikiu 
susijusioms paslaugoms. Tokių sutarčių 
sudarymas reiškia tam tikrų išteklių 
skyrimą, kuriuos, vartotojui pasinaudojus 
sutarties atsisakymo teise, prekiautojui 

Išbraukta.
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gali būti sunku panaudoti. Todėl šioms 
nuotolinės prekybos sutartims neturėtų 
būti taikomos vartotojų informacijos ir 
sutarties atsisakymo teisės nuostatos.

Or.en

Pakeitimas 334
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Sutarties atsisakymo teisės taikymas 
gali būti netinkamas tam tikroms su būstu, 
transportu ir laisvalaikiu susijusioms 
paslaugoms. Tokių sutarčių sudarymas 
reiškia tam tikrų išteklių skyrimą, 
kuriuos, vartotojui pasinaudojus sutarties 
atsisakymo teise, prekiautojui gali būti 
sunku panaudoti. Todėl šioms nuotolinės 
prekybos sutartims neturėtų būti taikomos 
vartotojų informacijos ir sutarties 
atsisakymo teisės nuostatos.

(36) Sutarties atsisakymo teisės taikymas 
gali būti netinkamas tam tikroms su būstu, 
transportu ir laisvalaikiu susijusioms 
paslaugoms. Jei sutartis pradedama 
vykdyti per laikotarpį, kai galima 
atsisakyti sutarties, būtų nesąžininga leisti 
vartotojui atsisakyti sutarties po to, kai 
jam iš dalies arba visiškai buvo suteikta 
atitinkama paslauga. Todėl vartotojas 
turėtų netekti teisės atsisakyti sutarties, jei 
sutartis pradedama vykdyti jam iš anksto 
patvarioje laikmenoje davus aiškų 
sutikimą.

Or.el

Pakeitimas 335
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) Jei prekiautojas nevykdo savo 
įsipareigojimo pristatyti prekę, vartotojas 
turėtų patvarioje laikmenoje pateikti 
reikalavimą pristatyti prekę per 
mažiausiai septynių dienų laikotarpį ir 
pranešti apie savo ketinimą atsisakyti 
sutarties, jei prekė nebus pristatyta.
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Vartotojas gali atsisakyti sutarties, jei 
pasibaigus šiam laikotarpiui nebuvo 
imtasi jokių veiksmų. Nepažeidžiant 
vartotojo teisių į žalos atlyginimą, jis 
turėtų turėti teisę atgauti jau sumokėtus 
pinigus per septynias dienas nuo sutarties 
atsisakymo dienos. Valstybės narės, 
siekdamos užtikrinti aukštesnio lygio 
vartotojo apsaugą, turėtų turėti galimybę 
priimti arba išsaugoti nacionalinės teisės 
nuostatas, reglamentuojančias kitas teisės 
gynimo priemones, jei prekės 
nepristatomos iki vartotojo nurodyto 
termino.

Or.de

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas vietoje ankstesnio 17 pakeitimo.

Pakeitimas 336
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) Jei prekiautojas nevykdo savo 
įsipareigojimo pristatyti prekę, vartotojas 
turėtų patvarioje laikmenoje pateikti 
reikalavimą pristatyti prekę per pagrįstą 
laikotarpį ir pranešti apie savo ketinimą 
atsisakyti sutarties, jei prekė nebus 
pristatyta. Jei jau buvo sumokėta, 
vartotojas turėtų turėti teisę atgauti 
sumokėtus pinigus per septynias dienas 
nuo sutarties atsisakymo dienos. Valstybės 
narės, siekdamos užtikrinti aukštesnio 
lygio vartotojo apsaugą, turėtų turėti 
galimybę priimti arba išsaugoti 
nacionalinės teisės nuostatas, 
reglamentuojančias kitas teisės gynimo 
priemones, jei prekės nepristatomos iki 
vartotojo nurodyto termino.
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Or.de

Pagrindimas

Pagal nacionalinę teisę gali būti numatyta galimybė reikalauti atlyginti nuostolius pavėluoto 
pristatymo atveju. Atsižvelgiant į tai, šie klausimai turėtų būti aiškiai atskiriami (ne pagal 
suderintas 22 straipsnio 2 dalies nuostatas, bet pagal naujos 22 straipsnio 2a dalies 
nuostatas). 

Pakeitimas 337
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Pardavimo vartotojams srityje prekės 
gali būti pristatomos įvairiais būdais.
Siekiant atsižvelgti į šiuos skirtingus 
būdus, būtiną lankstumą gali užtikrinti tik 
tokios taisyklės, nuo kurių galima laisvai 
nukrypti. Vartotojas turėtų būti apsaugotas 
nuo bet kokios rizikos, kad prekės bus 
prarastos arba sugadintos jas vežant vežėjui 
arba prekiautojui. Taisyklė dėl rizikos 
perdavimo neturėtų būti taikoma tais 
atvejais, kai vartotojas nepagrįstai delsia 
priimti prekes (pavyzdžiui, kai vartotojas 
nepasiima prekių iš pašto skyriaus per 
pastarojo nustatytą terminą). Šiomis 
aplinkybėmis riziką, kad prekės dings arba 
bus sugadintos, po su prekiautoju sutarto 
pristatymo laiko prisiima vartotojas.

(38) Atsižvelgiant į tai, kad pardavimo
vartotojams srityje prekės gali būti 
pristatomos įvairiais būdais (iškart arba 
vėliau), vėlesnio prekių pristatymo atveju
prekiautojas turi nurodyti terminą, iki 
kurio jis įsipareigoja pristatyti prekes.
Vartotojas turėtų būti apsaugotas nuo bet 
kokios rizikos, kad prekės bus prarastos 
arba sugadintos jas vežant vežėjui arba 
prekiautojui. Taisyklė dėl rizikos 
perdavimo neturėtų būti taikoma tais 
atvejais, kai vartotojas nepagrįstai delsia 
priimti prekes (pavyzdžiui, kai vartotojas 
nepasiima prekių iš pašto skyriaus per 
pastarojo nustatytą terminą). Šiomis 
aplinkybėmis riziką, kad prekės dings arba 
bus sugadintos, po su prekiautoju sutarto 
pristatymo laiko prisiima vartotojas.

Or.fr

Pakeitimas 338
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) Kalbant apie prekių pristatymą, 
turėtų būti nustatyta, kad prekiautojui 
vėluojant pristatyti prekes daugiau kaip 
septynias dienas nuo numatytos 
pristatymo dienos, vartotojas turi teisę 
nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti 
visas pagal sutartį sumokėtas sumas. Šiais 
atvejais laikoma, kad sutartis 
nutraukiama nuo tos dienos, kai 
prekiautojas gauna vartotojo laišką, 
kuriame informuojama apie šį sprendimą, 
jei per tą laiką prekės nebuvo pristatytos.
Prekiautojas kaip įmanoma greičiau ir ne 
vėliau kaip per septynias dienos po to, kai 
gauna laišką dėl sutarties nutraukimo, 
turi grąžinti visas pagal sutartį sumokėtas 
sumas.

Or.fr

Pakeitimas 339
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38b) Bendra ir suderinta atitikties 
sutarčiai sąvoka padėtų užtikrinti aukšto 
lygio vartotojų apsaugą ir didesnį teisinį 
tikrumą verslo subjektams ir vartotojams.

Or.fr

Pakeitimas 340
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Sudarant daugelį sandorių 
vartotojams neužtikrinamos pakankamos 
galimybės pasirinkti mokėjimo būdą arba 
jie turi mokėti mokesčius, jei atsisako 
naudotis tam tikru būdu. Į šią situaciją 
turėtų būti atsižvelgiama įtraukiant 
nuostatą, kuria būtų užtikrinama, kad 
prekiautojas turi pasiūlyti vartotojui 
įvairius mokėjimo būdus ir kad nuotolinės 
prekybos atveju turėtų būti siūlomas ir 
elektroninis, ir neelektroninis mokėjimo 
būdas. Pavyzdžiui, taikant neelektroninę 
mokėjimo sistemą būtų galima 
atsispausdinti užsakymo blanką iš 
prekiautojo tinklavietės ir apmokėti jį 
grynaisiais pinigais banke arba kitame 
prekiautojo kontaktiniame centre.

Or.en

Pakeitimas 341
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Jeigu prekė neatitinka sutarties,
pirmiausia vartotojui turėtų būti 
suteikiama galimybė reikalauti, kad 
prekiautojas ją pataisytų arba pakeistų 
(pasirenka prekiautojas), nebent 
prekiautojas įrodo, kad šios priemonės yra 
neteisėtos, neįmanoma jų įgyvendinti arba 
dėl jų prekiautojas turėtų dėti 
neproporcingas pastangas. Prekiautojo 
pastangos turėtų būti įvertintos 
objektyviai, atsižvelgiant į prekiautojo 
patirtas išlaidas, siekiant pašalinti 
neatitikimą, prekių vertę ir neatitikimo 
mastą. Atsarginių dalių trūkumas neturėtų 
būti nurodomas kaip priežastis, kodėl 
prekiautojas negali per pagrįstą laikotarpį 

(40) Jeigu prekė neatitinka sutarties, 
vartotojas turi turėti galimybę laisvai 
pasirinkti vieną iš žalos atlyginimo 
priemonių (pateikti prekę pataisyti arba 
pakeisti, gauti kainos nuolaidą arba 
nutraukti sutartį). Vis dėlto vartotojas gali 
nutraukti sutartį tik tuo atveju, jei 
neatitikimas nėra nedidelis. Be to, 
vartotojas negali reikalauti pataisyti arba 
pakeisti prekės, jei prekiautojas įrodo, kad 
tai būtų neteisėta, neįmanoma arba 
reikalauja neproporcingų prekiautojo 
pastangų. Atsarginių dalių trūkumas 
neturėtų būti nurodomas kaip priežastis, 
kodėl prekiautojas negali per pagrįstą 
laikotarpį arba nedėdamas neproporcingų 
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arba nedėdamas neproporcingų pastangų 
neatitikimui pašalinti.

pastangų neatitikimui pašalinti.

Or.fr

Pakeitimas 342
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Jeigu prekė neatitinka sutarties, 
pirmiausia vartotojui turėtų būti 
suteikiama galimybė reikalauti, kad 
prekiautojas ją pataisytų arba pakeistų 
(pasirenka prekiautojas), nebent 
prekiautojas įrodo, kad šios priemonės yra 
neteisėtos, neįmanoma jų įgyvendinti arba 
dėl jų prekiautojas turėtų dėti 
neproporcingas pastangas. Prekiautojo 
pastangos turėtų būti įvertintos objektyviai, 
atsižvelgiant į prekiautojo patirtas išlaidas, 
siekiant pašalinti neatitikimą, prekių vertę 
ir neatitikimo mastą. Atsarginių dalių 
trūkumas neturėtų būti nurodomas kaip 
priežastis, kodėl prekiautojas negali per 
pagrįstą laikotarpį arba nedėdamas 
neproporcingų pastangų neatitikimui 
pašalinti.

(40) Jeigu prekė neatitinka sutarties, 
vartotojas turėtų turėti teisę pasirinkti, ar 
prekė turi būti pataisyta, pakeista, 
sumažinta jos kaina, ar sutartis turi būti 
nutraukta. Jei vartotojas reikalauja, kad 
prekiautojas pakeistų prekes, tai turėtų 
būti kuo skubiau padaryta, nebent 
prekiautojas įrodo, kad šios priemonės yra 
neteisėtos, neįmanoma jų įgyvendinti arba 
dėl jų prekiautojas turėtų dėti 
neproporcingas pastangas. Prekiautojo 
pastangos turėtų būti įvertintos objektyviai, 
atsižvelgiant į prekiautojo patirtas išlaidas, 
siekiant pašalinti neatitikimą, prekių vertę 
ir neatitikimo mastą. Atsarginių dalių 
trūkumas neturėtų būti nurodomas kaip 
priežastis, kodėl prekiautojas negali per 
pagrįstą laikotarpį arba nedėdamas 
neproporcingų pastangų neatitikimui 
pašalinti.

Or.fr

Pagrindimas

Neatitikimo ištaisymo priemonę turėtų pasirinkti ne prekiautojas, o vartotojas.

Pakeitimas 343
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Jeigu prekė neatitinka sutarties, 
pirmiausia vartotojui turėtų būti 
suteikiama galimybė reikalauti, kad 
prekiautojas ją pataisytų arba pakeistų 
(pasirenka prekiautojas), nebent 
prekiautojas įrodo, kad šios priemonės yra 
neteisėtos, neįmanoma jų įgyvendinti arba 
dėl jų prekiautojas turėtų dėti 
neproporcingas pastangas. Prekiautojo 
pastangos turėtų būti įvertintos 
objektyviai, atsižvelgiant į prekiautojo 
patirtas išlaidas, siekiant pašalinti 
neatitikimą, prekių vertę ir neatitikimo 
mastą. Atsarginių dalių trūkumas 
neturėtų būti nurodomas kaip priežastis, 
kodėl prekiautojas negali per pagrįstą 
laikotarpį arba nedėdamas neproporcingų 
pastangų neatitikimui pašalinti.

(40) Vartotojas gali visų pirma reikalauti, 
kad pardavėjas pataisytų arba pakeistų 
prekes, nebent šios priemonės yra 
neteisėtos, neįmanoma jų įgyvendinti arba 
jos neproporcingos. Neatitikimo ištaisymo 
priemonės neproporcingumas turėtų būti 
nustatomas objektyviai. Neproporcingos 
yra tokios neatitikimo ištaisymo 
priemonės, kurias taikant palyginti su 
kitais būdais atsirastų nepagrįstų išlaidų.
Šis palyginimas gali būti atliekamas, pvz., 
atsižvelgiant į santykines prekės 
pataisymo ir sutarties nutraukimo 
išlaidas. Siekiant nustatyti, ar išlaidos yra 
nepagrįstos, turėtų būti nustatyta, kad 
išlaidos, atsirandančios taikant vieną 
neatitikimo ištaisymo priemonę, yra daug 
didesnės negu išlaidos, atsirandančios 
taikant kitą neatitikimo ištaisymo 
priemonę.

Or.de

Pagrindimas

Esama neatitikimo ištaisymo priemonių hierarchija turėtų būti išsaugota. Taip pat turėtų būti 
galima nustatyti, ar neatitikimo ištaisymo priemonė neproporcinga, lyginant prekės 
pataisymo ir sutarties nutraukimo išlaidas. 

Pakeitimas 344
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Jeigu prekė neatitinka sutarties, 
pirmiausia vartotojui turėtų būti 
suteikiama galimybė reikalauti, kad 
prekiautojas ją pataisytų arba pakeistų
(pasirenka prekiautojas), nebent 
prekiautojas įrodo, kad šios priemonės yra 

(40) Jeigu prekė neatitinka sutarties, 
vartotojui visais atvejais turėtų būti 
suteikiama galimybė pasirinkti vieną iš 
įvairių pagal šią direktyvą numatytų 
neatitikimo ištaisymo priemonių.
Vartotojas turėtų turėti teisę reikalauti, 
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neteisėtos, neįmanoma jų įgyvendinti arba 
dėl jų prekiautojas turėtų dėti 
neproporcingas pastangas. Prekiautojo 
pastangos turėtų būti įvertintos 
objektyviai, atsižvelgiant į prekiautojo 
patirtas išlaidas, siekiant pašalinti 
neatitikimą, prekių vertę ir neatitikimo 
mastą. Atsarginių dalių trūkumas 
neturėtų būti nurodomas kaip priežastis, 
kodėl prekiautojas negali per pagrįstą 
laikotarpį arba nedėdamas neproporcingų 
pastangų neatitikimui pašalinti.

kad prekiautojas pataisytų arba pakeistų 
prekes, sumažintų kainą arba kad sutartis 
būtų nutraukta.

Or.en

Pakeitimas 345
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Jeigu prekė neatitinka sutarties, 
pirmiausia vartotojui turėtų būti suteikiama 
galimybė reikalauti, kad prekiautojas ją 
pataisytų arba pakeistų (pasirenka 
prekiautojas), nebent prekiautojas įrodo, 
kad šios priemonės yra neteisėtos, 
neįmanoma jų įgyvendinti arba dėl jų 
prekiautojas turėtų dėti neproporcingas 
pastangas. Prekiautojo pastangos turėtų 
būti įvertintos objektyviai, atsižvelgiant į 
prekiautojo patirtas išlaidas, siekiant 
pašalinti neatitikimą, prekių vertę ir 
neatitikimo mastą. Atsarginių dalių 
trūkumas neturėtų būti nurodomas kaip 
priežastis, kodėl prekiautojas negali per 
pagrįstą laikotarpį arba nedėdamas 
neproporcingų pastangų neatitikimui 
pašalinti.

(40) Jeigu prekė neatitinka sutarties, 
pirmiausia vartotojui turėtų būti suteikiama 
galimybė pasirinkti, kad gaminys būtų 
pataisytas, pakeistas, sumažinta jo kaina 
arba kad sutartis būtų nutraukta, nebent 
prekiautojas įrodo, kad šios priemonės yra 
neteisėtos, neįmanoma jų įgyvendinti arba 
dėl jų prekiautojas turėtų dėti 
neproporcingas pastangas. Prekiautojo 
pastangos turėtų būti įvertintos objektyviai, 
atsižvelgiant į prekiautojo patirtas išlaidas, 
siekiant pašalinti neatitikimą, prekių vertę 
ir neatitikimo mastą. Atsarginių dalių 
trūkumas neturėtų būti nurodomas kaip 
priežastis, kodėl prekiautojas negali per 
pagrįstą laikotarpį arba nedėdamas 
neproporcingų pastangų neatitikimui 
pašalinti.

Or.el

Pagrindimas

Bet kuriuo atveju vartotojas turėtų pasirinkti būdą, kaip turėtų būti atlyginta žala, susijusi su 
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nepakankama produkto atitiktimi. 

Pakeitimas 346
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Jeigu prekė neatitinka sutarties, 
pirmiausia vartotojui turėtų būti suteikiama 
galimybė reikalauti, kad prekiautojas ją 
pataisytų arba pakeistų (pasirenka 
prekiautojas), nebent prekiautojas įrodo, 
kad šios priemonės yra neteisėtos, 
neįmanoma jų įgyvendinti arba dėl jų 
prekiautojas turėtų dėti neproporcingas 
pastangas. Prekiautojo pastangos turėtų 
būti įvertintos objektyviai, atsižvelgiant į 
prekiautojo patirtas išlaidas, siekiant 
pašalinti neatitikimą, prekių vertę ir 
neatitikimo mastą. Atsarginių dalių 
trūkumas neturėtų būti nurodomas kaip 
priežastis, kodėl prekiautojas negali per 
pagrįstą laikotarpį arba nedėdamas 
neproporcingų pastangų neatitikimui 
pašalinti.

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or.el

Pakeitimas 347
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Jeigu prekė neatitinka sutarties, 
pirmiausia vartotojui turėtų būti 
suteikiama galimybė reikalauti, kad 
prekiautojas ją pataisytų arba pakeistų 
(pasirenka prekiautojas), nebent 
prekiautojas įrodo, kad šios priemonės yra 

(40) Jeigu prekė neatitinka sutarties, 
vartotojas turi teisę pasirinkti, ar prekės 
turėtų būti pataisytos, ar pakeistos, nebent 
prekiautojas įrodo, kad šios priemonės yra 
neteisėtos, neįmanoma jų įgyvendinti arba 
dėl jų prekiautojas turėtų dėti 
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neteisėtos, neįmanoma jų įgyvendinti arba 
dėl jų prekiautojas turėtų dėti 
neproporcingas pastangas. Prekiautojo 
pastangos turėtų būti įvertintos objektyviai, 
atsižvelgiant į prekiautojo patirtas išlaidas, 
siekiant pašalinti neatitikimą, prekių vertę 
ir neatitikimo mastą. Atsarginių dalių 
trūkumas neturėtų būti nurodomas kaip 
priežastis, kodėl prekiautojas negali per 
pagrįstą laikotarpį arba nedėdamas 
neproporcingų pastangų neatitikimui 
pašalinti.

neproporcingas pastangas. Be to, paprastai 
per 30 dienų laikotarpį nuo prekių 
pristatymo dienos vartotojas gali 
nutraukti sutartį ir atgauti visą sumokėtą 
sumą. Prekiautojo pastangos turėtų būti 
įvertintos objektyviai, atsižvelgiant į 
prekiautojo patirtas išlaidas, siekiant 
pašalinti neatitikimą, prekių vertę ir 
neatitikimo mastą. Atsarginių dalių 
trūkumas neturėtų būti nurodomas kaip 
priežastis, kodėl prekiautojas negali per 
pagrįstą laikotarpį arba nedėdamas 
neproporcingų pastangų neatitikimui 
pašalinti.

Or.en

Pakeitimas 348
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Jeigu prekė neatitinka sutarties, 
pirmiausia vartotojui turėtų būti 
suteikiama galimybė reikalauti, kad 
prekiautojas ją pataisytų arba pakeistų 
(pasirenka prekiautojas), nebent 
prekiautojas įrodo, kad šios priemonės yra 
neteisėtos, neįmanoma jų įgyvendinti arba 
dėl jų prekiautojas turėtų dėti 
neproporcingas pastangas. Prekiautojo 
pastangos turėtų būti įvertintos 
objektyviai, atsižvelgiant į prekiautojo 
patirtas išlaidas, siekiant pašalinti 
neatitikimą, prekių vertę ir neatitikimo 
mastą. Atsarginių dalių trūkumas 
neturėtų būti nurodomas kaip priežastis, 
kodėl prekiautojas negali per pagrįstą 
laikotarpį arba nedėdamas neproporcingų 
pastangų neatitikimui pašalinti.

(40) Jeigu prekė neatitinka sutarties, 
vartotojui visais atvejais turėtų būti 
suteikiama galimybė pasirinkti vieną iš 
įvairių pagal šią direktyvą numatytų 
neatitikimo ištaisymo priemonių.
Vartotojas turėtų turėti teisę reikalauti, 
kad prekiautojas pataisytų arba pakeistų 
prekes, sumažintų kainą arba kad sutartis 
būtų nutraukta.

Or.en
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Pakeitimas 349
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Vartotojas neturėtų patirti jokių 
išlaidų, susijusių su neatitikimo 
pašalinimu, ypač siuntimo, darbo ir 
medžiagų išlaidų. Be to, vartotojas neturėtų 
atlyginti prekiautojui už naudojimąsi 
nekokybiškomis prekėmis.

(41) Vartotojas neturėtų patirti jokių 
išlaidų, susijusių su neatitikimo 
pašalinimu, ypač siuntimo, darbo ir 
medžiagų išlaidų, bei neatitikimo 
ištaisymo išlaidų, jeigu neatitikimą ištaiso 
techniniu klausimu kompetentingas 
prekiautojas, kuris nėra galutinis 
pardavėjas arba paskirtasis aptarnavimo 
atstovas. Be to, vartotojas neturėtų atlyginti 
prekiautojui už naudojimąsi 
nekokybiškomis prekėmis.

Or.cs

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apsaugoti vartotojus nuo garantijų panaikinimo tuo atveju, kai 
gaminį pataiso ir pritaiko nekvalifikuoti vartotojai.   

Pakeitimas 350
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Vartotojas neturėtų patirti jokių 
išlaidų, susijusių su neatitikimo 
pašalinimu, ypač siuntimo, darbo ir 
medžiagų išlaidų. Be to, vartotojas neturėtų 
atlyginti prekiautojui už naudojimąsi 
nekokybiškomis prekėmis.

(41) Vartotojas neturėtų patirti jokių 
išlaidų, susijusių su neatitikimo 
pašalinimu, kai prekės neatitinka 
sutarties, ypač siuntimo, darbo ir medžiagų 
išlaidų. Valstybės narės gali numatyti, kad 
žalos atlyginimas vartotojui galėtų būti 
mažesnis atsižvelgiant į naudą, kurią 
vartotojas gavo iš tų prekių nuo tada, kai 
prekės buvo jam pristatytos.

Or.de



AM\836026LT.doc 87/237 PE450.954v01-00

LT

Pagrindimas

Būtų nesąžininga atmesti pretenzijas dėl neteisėto praturtėjimo atsižvelgiant į mastą, kuriuo 
preke buvo pasinaudota, ir dėl to gali atsirasti piktnaudžiavimo. Tokiu būdu taip pat būtų 
pradėtas taikyti baudžiamasis elementas, kurio civilinėje teisėje nėra apskritai ir garantijų 
teisėje – konkrečiai.

Pakeitimas 351
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) Jeigu prekiautojas atsisakė arba 
daugiau nei vieną kartą nesugebėjo 
pašalinti neatitikimo, vartotojas turėtų 
turėti teisę laisvai pasirinkti bet kokią kitą 
teisės gynimo priemonę. Prekiautojo 
atsisakymas gali būti aiškus arba 
numanomas, kai prekiautojas neatsako 
arba ignoruoja vartotojo prašymą 
pašalinti neatitikimą.

Išbraukta.

Or.fr

(Žr. Hoang Ngoc pateiktą 40-osios konstatuojamosios dalies pakeitimą.)

Pagrindimas

Vartotojas turėtų galėti laisvai pasirinkti savo teisės gynimo priemonę visais atvejais, ne tik 
tada, kai prekiautojas atsisako arba nesugeba imtis veiksmų. 

Pakeitimas 352
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) Jeigu prekiautojas atsisakė arba 
daugiau nei vieną kartą nesugebėjo 
pašalinti neatitikimo, vartotojas turėtų 

Išbraukta.
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turėti teisę laisvai pasirinkti bet kokią kitą 
teisės gynimo priemonę. Prekiautojo 
atsisakymas gali būti aiškus arba 
numanomas, kai prekiautojas neatsako 
arba ignoruoja vartotojo prašymą 
pašalinti neatitikimą.

Or.el

Pakeitimas 353
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) Jeigu prekiautojas atsisakė arba 
daugiau nei vieną kartą nesugebėjo 
pašalinti neatitikimo, vartotojas turėtų 
turėti teisę laisvai pasirinkti bet kokią kitą 
teisės gynimo priemonę. Prekiautojo 
atsisakymas gali būti aiškus arba 
numanomas, kai prekiautojas neatsako 
arba ignoruoja vartotojo prašymą pašalinti 
neatitikimą.

(42) Jeigu prekiautojas atsisakė arba 
nesugebėjo pašalinti neatitikimo, vartotojas 
turėtų turėti teisę laisvai pasirinkti bet 
kokią kitą teisės gynimo priemonę.
Prekiautojo atsisakymas gali būti aiškus 
arba numanomas. Jis yra numanomas, kai 
prekiautojas neatsako arba ignoruoja 
vartotojo prašymą pašalinti neatitikimą.
Valstybės narės nustato teisinės apsaugos 
priemones, kuriomis vartotojai galėtų 
naudotis, jei prekiautojas atsisakytų arba 
nesugebėtų pašalinti neatitikimą.

Or.it

Pakeitimas 354
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) Jeigu prekiautojas atsisakė arba 
daugiau nei vieną kartą nesugebėjo 
pašalinti neatitikimo, vartotojas turėtų 
turėti teisę laisvai pasirinkti bet kokią kitą 
teisės gynimo priemonę. Prekiautojo 
atsisakymas gali būti aiškus arba 

(42) Jei pasirinkta neatitikimo pašalinimo
priemonė yra prekės sutaisymas arba jos 
pakeitimas kita, turėtų būti paaiškinta, 
kokiais atvejais vartotojas vis tiek gali 
siekti nutraukti sutartį arba sumažinti 
kainą.
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numanomas, kai prekiautojas neatsako 
arba ignoruoja vartotojo prašymą 
pašalinti neatitikimą.

Or.fr

Pakeitimas 355
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) Jeigu prekiautojas atsisakė arba 
daugiau nei vieną kartą nesugebėjo 
pašalinti neatitikimo, vartotojas turėtų 
turėti teisę laisvai pasirinkti bet kokią kitą 
teisės gynimo priemonę. Prekiautojo 
atsisakymas gali būti aiškus arba 
numanomas, kai prekiautojas neatsako 
arba ignoruoja vartotojo prašymą 
pašalinti neatitikimą.

(42) Vartotojas turėtų turėti teisę laisvai 
pasirinkti bet kokią kitą teisės gynimo 
priemonę, jei jis neturi teisės reikalauti 
sutaisyti prekę ar ją pakeisti. Valstybės 
narės, siekdamos didesnio vartotojo 
apsaugos lygio, turi galimybę nustatyti 
nacionalines nuostatas, 
reglamentuojančias laisvą trūkumų 
pašalinimo būdo pasirinkimą sutarties 
neįvykdymo atveju. Tačiau atitinkamos 
nacionalinės teisės nuostatos turi derėti su 
Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo 
ir visų pirma neprieštarauti šios 
direktyvos tikslui, t. y. tam, kad būtų 
užtikrinamas vidaus rinkos sklandus 
funkcionavimas ir užkertamas kelias 
konkurencijos iškraipymams Sąjungoje.
Siekiant šio tikslo būtina, kad 
nacionalinės teisės nuostatos tiktų 
minėtajam tikslui ir būtų proporcingos.

Or.de

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas vietoje ankstesnio 22 pakeitimo.

Pakeitimas 356
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) Jeigu prekiautojas atsisakė arba 
daugiau nei vieną kartą nesugebėjo
pašalinti neatitikimo, vartotojas turėtų 
turėti teisę laisvai pasirinkti bet kokią kitą 
teisės gynimo priemonę. Prekiautojo 
atsisakymas gali būti aiškus arba 
numanomas, kai prekiautojas neatsako arba 
ignoruoja vartotojo prašymą pašalinti 
neatitikimą.

(42) Jeigu prekiautojas atsisakė arba 
nesugebėjo pašalinti neatitikimo bent du 
kartus, vartotojas turėtų turėti teisę laisvai 
pasirinkti bet kokią kitą teisės gynimo 
priemonę. Prekiautojo atsisakymas gali 
būti aiškus arba numanomas, kai 
prekiautojas neatsako arba ignoruoja 
vartotojo prašymą pašalinti neatitikimą.

Or.de

Pakeitimas 357
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) Jeigu prekiautojas atsisakė arba 
daugiau nei vieną kartą nesugebėjo 
pašalinti neatitikimo, vartotojas turėtų 
turėti teisę laisvai pasirinkti bet kokią kitą
teisės gynimo priemonę. Prekiautojo 
atsisakymas gali būti aiškus arba 
numanomas, kai prekiautojas neatsako arba 
ignoruoja vartotojo prašymą pašalinti 
neatitikimą.

(42) Kai svarbios įvairios aplinkybės,
vartotojas turi turėti teisę laisvai pasirinkti 
bet kokią esamą teisės gynimo priemonę.
Tai būtų taikytina ypač tada, kai
prekiautojas arba atsisakė pašalinti 
neatitikimą, arba nesugebėjo, arba 
nesugebės jo pašalinti, arba kai 
prekiautojas, šalindamas trūkumą, sukėlė 
vartotojui didelių nepatogumų arba jų 
sukels. Prekiautojo atsisakymas gali būti 
aiškus arba numanomas, kai prekiautojas 
neatsako arba ignoruoja vartotojo prašymą 
pašalinti neatitikimą. Klausimas, ar 
prekiautojas sukels didelių nepatogumų 
šalindamas trūkumą arba greičiausiai 
negalės pašalinti trūkumo, turėtų būti 
sprendžiamas remiantis objektyviais 
duomenimis, pvz., apie prastą 
aptarnavimą po pardavimo.

Or.en
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Pakeitimas 358
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) Turėtų būti nustatyta, kad tam 
tikrais atvejais prekiautojas gali būti 
laikomas atsakingu už neatitikimą, kuris 
yra tuo metu, kai rizika perduodama 
vartotojui, net ir tuo atveju, jei
neatitikimas išaiškėja tik vėliau.

Or.fr

Pakeitimas 359
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42b) Sutarties neįvykdymo atžvilgiu 
vartotojui turėtų būti suteikiamas dvejų 
metų garantinis laikotarpis. Vartotojo 
naudai turėtų būti laikoma, kad sutarties 
įvykdymo trūkumai, kurie atsirado per 
šešis mėnesius nuo rizikos perdavimo 
dienos, rizikos perdavimo momentu jau 
buvo atsiradę, tačiau šį faktą galima 
ginčyti. Valstybės narės, siekdamos 
didesnio vartotojo apsaugos lygio, turėtų 
turėti galimybę nustatyti arba taikyti 
nacionalines nuostatas, 
reglamentuojančias garantinius 
laikotarpius ir įrodinėjimo naštos 
perkėlimo trukmę, arba specialiąsias 
taisykles dėl didelių sutarties įvykdymo 
trūkumų, kurie paaiškėja pasibaigus 
garantiniam laikotarpiui. Tačiau 
atitinkamos nacionalinės teisės nuostatos 
turi derėti su Sutartimi dėl Europos 
Sąjungos veikimo ir visų pirma 
neprieštarauti šios direktyvos tikslui, t. y. 
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tam, kad būtų užtikrinamas vidaus rinkos 
sklandus funkcionavimas ir užkertamas 
kelias konkurencijos iškraipymams 
Sąjungoje. Siekiant šio tikslo būtina, kad 
nacionalinės teisės nuostatos tiktų 
minėtajam tikslui ir būtų proporcingos.

Or.de

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas vietoje ankstesnio 24 pakeitimo.

Pakeitimas 360
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42b) Turėtų būti nustatyta, kad tos 
valstybės narės, kurios nori, turėtų 
galimybę toliau vadovautis nacionalinės 
teisėsi nuostatomis, kurios galiojo šios 
direktyvos priėmimo dieną ir pagal kurias 
numatyta, kad prekiautojas tampa 
atsakingu nuo to laiko, kai vartotojas 
aptinka neatitikimą.

Or.fr

Pakeitimas 361
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Pagal Direktyvą 1999/44/EB 
valstybės narės galėjo nustatyti ne 
trumpesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį, 
per kurį vartotojas turėjo pranešti 
prekiautojui apie neatitikimą. 

Išbraukta.
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Nukrypstančiais Bendrijos teisės 
perkėlimo į nacionalinę teisę teisės aktais 
buvo sukurta kliūčių prekybai. Todėl 
būtina panaikinti šią reglamentavimo 
galimybę ir pagerinti teisinį tikrumą, 
įpareigojant vartotojus pranešti 
prekiautojui apie neatitikimą per du 
mėnesius nuo nustatymo datos.

Or.en

Pakeitimas 362
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) Iš skirtingų valstybių narių teisės 
aktų ir teismų praktikos šioje srityje 
matyti, kad vis labiau rūpinamasi 
užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą.
Atsižvelgiantį šią tendenciją ir patirtį, 
įgytą įgyvendinant ankstesnę direktyvą 
(Direktyvą 1994/44/EB), gali būti 
tikslinga numatyti tiesioginę gamintojo 
atsakomybę už defektus, už kuriuos jis 
atsakingas.  

Or.it

Pakeitimas 363
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) Būtina pradėti taikyti tiesioginę 
gamintojo atsakomybę už gaminius su 
defektais. Siekiant tikslo paskatinti ir 
padidinti vartotojų pasitikėjimą, kad 
vartotojai pirktų kitose šalyse, būtų labai 
naudinga pradėti taikyti tiesioginę 
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gamintojo atsakomybę už gaminius su 
defektais. 

Or.en

Pakeitimas 364
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) Kai kurie prekiautojai arba gamintojai 
vartotojams siūlo garantijas. Siekiant 
užtikrinti, kad vartotojai nebūtų klaidinami, 
į garantijas turėtų būti įtraukta tam tikra 
informacija, įskaitant jų trukmę, teritoriją, 
kuriai ji taikoma, ir pareiškimą, kad 
prekybos garantija neturi poveikio 
vartotojo juridinėms teisėms.

(44) Kai kurie prekiautojai arba gamintojai 
vartotojams siūlo garantijas. Siekiant 
užtikrinti, kad vartotojai nebūtų klaidinami, 
į garantijas turėtų būti įtraukta tam tikra 
informacija, įskaitant jų trukmę, teritoriją, 
kuriai ji taikoma, ir pareiškimą, kad 
prekybos garantija neturi poveikio 
vartotojo juridinėms teisėms pagal 
galiojančias nacionalines nuostatas, taip 
pat pagal šioje direktyvoje nustatytas 
nuostatas..

Or.fr

Pagrindimas

Vartotojo juridinės teisės atsiranda ir pagal galiojančias nacionalines nuostatas, ir pagal 
šioje direktyvoje nustatytas nuostatas. 

Pakeitimas 365
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) Kai kurie prekiautojai arba gamintojai 
vartotojams siūlo garantijas. Siekiant 
užtikrinti, kad vartotojai nebūtų klaidinami, 
į garantijas turėtų būti įtraukta tam tikra 
informacija, įskaitant jų trukmę, teritoriją, 

(44) Kai kurie prekiautojai arba gamintojai 
vartotojams siūlo garantijas. Siekiant 
užtikrinti, kad vartotojai nebūtų klaidinami, 
į garantijas turėtų būti įtraukta tam tikra 
informacija, įskaitant jų trukmę, teritoriją, 
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kuriai ji taikoma, ir pareiškimą, kad 
prekybos garantija neturi poveikio 
vartotojo juridinėms teisėms.

kuriai ji taikoma, ir pareiškimą, kad 
prekybos garantija neturi poveikio 
vartotojo juridinėms teisėms. Ši 
informacija turėtų būti pateikiama ta 
kalba, kurią vartotojas supranta.

Or.el

Pakeitimas 366
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Būtina apsaugoti vartotojus nuo 
nesąžiningų sutarties sąlygų, dėl kurių 
nebuvo deramasi atskirai, kaip antai 
standartinių sutarčių sąlygų.
Nesąžiningoms sąlygoms taikomos 
taisyklės neturėtų būti taikomos sąlygoms, 
dėl kurių vartotojas sutiko po derybų. 
Derybomis neturėtų būti laikomi atvejai, 
kai suteikiama galimybė pasirinkti iš 
skirtingų prekiautojo arba prekiautojo 
vardu trečiosios šalies parengtų sutarčių 
sąlygų.

(45) Būtina apsaugoti vartotojus nuo 
nesąžiningų sutarties sąlygų.

Apsauga nuo nesąžiningų sutarties sąlygų 
turėtų būti išplėsta ir taip pat taikoma
sąlygoms, dėl kurių deramasi atskirai, nes 
vartotojas dažnai neturi galimybių derėtis 
ir reikiamų žinių, kad galėtų daryti įtaką 
sutarties sąlygų turiniui per atskiras 
derybas.

Or.en

Pakeitimas 367
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) Nesąžiningų sutarties sąlygų 
nuostatos neturėtų būti taikomos sutarčių 
sąlygoms, kurios tiesiogiai arba 
netiesiogiai atspindi privalomas valstybių 
narių įstatymines arba reglamentavimo 
nuostatas, kurios atitinka Bendrijos teisę. 
Taip pat pagal sąžiningumo kriterijų 
neturėtų būti vertinamos sąlygos, kurios 
atspindi tarptautinių konvencijų, kurių 
šalimis yra Bendrija arba valstybės narės, 
visų pirma transporto srityje, principus 
arba nuostatas.

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 368
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Vartotojų sutartys turėtų būti 
parengtos aiškia, suprantama kalba ir būti 
įskaitomos. Prekiautojams turėtų būti 
leidžiama laisvai pasirinkti šrifto, kuriuo 
rengiamos sutarties sąlygos, rūšį arba dydį. 
Vartotojui turėtų būti suteikta galimybė 
prieš sudarant sutartį ją perskaityti. Ši 
galimybė vartotojui galėtų būti suteikta jo 
prašymu pateikiant informaciją (prekybai 
skirtose patalpose sudarytoms sutartims) 
arba kitaip suteikiant galimybę susipažinti 
su šiomis sąlygomis (pavyzdžiui, 
prekiautojo svetainėje – nuotolinės 
prekybos sutartims) arba standartines 
sąlygas pridedant prie užsakymo blanko 
(ne prekybai skirtose patalpose sudarytoms 
sutartims). Prekiautojas turėtų gauti aiškų 
vartotojo sutikimą dėl kiekvieno 
mokėjimo, kuris turėtų būti atliktas 
papildomai kartu su prekiautojo 
pagrindiniu sutartiniu įsipareigojimu. 

(47) Vartotojų sutartys turėtų būti 
parengtos aiškia, suprantama kalba, vieno 
dydžio šriftu ir turėtų būti įskaitomos.
Prekiautojams turėtų būti leidžiama laisvai 
pasirinkti šrifto, kuriuo rengiamos sutarties 
sąlygos, rūšį arba dydį. Vartotojui turėtų 
būti suteikta galimybė prieš sudarant sutartį 
ją perskaityti. Ši galimybė vartotojui galėtų 
būti suteikta jo prašymu pateikiant 
informaciją (prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims) arba kitaip 
suteikiant galimybę susipažinti su šiomis 
sąlygomis (pavyzdžiui, prekiautojo 
svetainėje – nuotolinės prekybos sutartims) 
arba standartines sąlygas pridedant prie 
užsakymo blanko (ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytoms sutartims).
Prekiautojas turėtų gauti aiškų vartotojo 
sutikimą dėl kiekvieno mokėjimo, kuris 
turėtų būti atliktas papildomai kartu su 
prekiautojo pagrindiniu sutartiniu 
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Turėtų būti draudžiama daryti išvadą, kad 
vartotojas sutinka su sutarties sąlygomis, 
remiantis numatyto atsisakymo 
sistemomis, pvz., iš anksto pažymėtais 
langeliais interneto svetainėse.

įsipareigojimu. Turėtų būti draudžiama 
daryti išvadą, kad vartotojas sutinka su 
sutarties sąlygomis, remiantis numatyto 
atsisakymo sistemomis, pvz., iš anksto 
pažymėtais langeliais interneto svetainėse.

Or.cs

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūlau įtraukti į pasiūlymą įsipareigojimą pateikti sutarties sąlygas vieno 
dydžio šriftu, nes šiuo metu didžiausia problema tai, kad kai kuriose ES valstybėse narėse 
svarbiausia informacija sutartyje pateikiama ypač smulkiu šriftu ir taip suvaržomos vyresnio 
amžiaus piliečių teisės, ypač deramų galimybių susipažinti su šia informacija teisės.

Pakeitimas 369
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Vartotojų sutartys turėtų būti 
parengtos aiškia, suprantama kalba ir būti 
įskaitomos. Prekiautojams turėtų būti 
leidžiama laisvai pasirinkti šrifto, kuriuo 
rengiamos sutarties sąlygos, rūšį arba 
dydį. Vartotojui turėtų būti suteikta 
galimybė prieš sudarant sutartį ją 
perskaityti. Ši galimybė vartotojui galėtų 
būti suteikta jo prašymu pateikiant 
informaciją (prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims) arba kitaip 
suteikiant galimybę susipažinti su šiomis 
sąlygomis (pavyzdžiui, prekiautojo 
svetainėje – nuotolinės prekybos sutartims) 
arba standartines sąlygas pridedant prie 
užsakymo blanko (ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytoms sutartims). 
Prekiautojas turėtų gauti aiškų vartotojo 
sutikimą dėl kiekvieno mokėjimo, kuris 
turėtų būti atliktas papildomai kartu su 
prekiautojo pagrindiniu sutartiniu 
įsipareigojimu. Turėtų būti draudžiama 
daryti išvadą, kad vartotojas sutinka su 

(47) Vartotojų sutartys turėtų būti 
parengtos aiškia, suprantama kalba ir būti
teksto forma pateikiamos patvariojoje 
laikmenoje. Vartotojui turėtų būti suteikta 
galimybė prieš sudarant sutartį ją 
perskaityti. Ši galimybė vartotojui galėtų 
būti suteikta pateikiant informaciją apie
sąlygas arba kitaip suteikiant galimybę 
susipažinti su šiomis sąlygomis ten, kur 
vartotojas galėtų pagrįstai tikėtis 
minėtąsias sąlygas rasti (pavyzdžiui,
prekiautojo svetainės pastebimoje vietoje –
nuotolinės prekybos sutartims) arba 
standartines sąlygas pridedant prie 
užsakymo blanko (ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytoms sutartims).
Prekiautojas turėtų gauti aiškų išankstinį

vartotojo sutikimą dėl kiekvieno 
mokėjimo, kuris turėtų būti atliktas 
papildomai kartu su prekiautojo 
pagrindiniu sutartiniu įsipareigojimu.
Turėtų būti draudžiama daryti išvadą, kad 
vartotojas sutinka su sutarties sąlygomis, 
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sutarties sąlygomis, remiantis numatyto 
atsisakymo sistemomis, pvz., iš anksto 
pažymėtais langeliais interneto svetainėse.

remiantis numatyto atsisakymo 
sistemomis, pvz., iš anksto pažymėtais 
langeliais interneto svetainėse.

Or.fr

Pakeitimas 370
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Vartotojų sutartys turėtų būti 
parengtos aiškia, suprantama kalba ir būti 
įskaitomos. Prekiautojams turėtų būti 
leidžiama laisvai pasirinkti šrifto, kuriuo 
rengiamos sutarties sąlygos, rūšį arba 
dydį. Vartotojui turėtų būti suteikta 
galimybė prieš sudarant sutartį ją 
perskaityti. Ši galimybė vartotojui galėtų 
būti suteikta jo prašymu pateikiant 
informaciją (prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims) arba kitaip 
suteikiant galimybę susipažinti su šiomis 
sąlygomis (pavyzdžiui, prekiautojo 
svetainėje – nuotolinės prekybos sutartims) 
arba standartines sąlygas pridedant prie 
užsakymo blanko (ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytoms sutartims). 
Prekiautojas turėtų gauti aiškų vartotojo 
sutikimą dėl kiekvieno mokėjimo, kuris 
turėtų būti atliktas papildomai kartu su 
prekiautojo pagrindiniu sutartiniu 
įsipareigojimu. Turėtų būti draudžiama 
daryti išvadą, kad vartotojas sutinka su 
sutarties sąlygomis, remiantis numatyto 
atsisakymo sistemomis, pvz., iš anksto 
pažymėtais langeliais interneto svetainėse.

(47) Vartotojų sutartys turėtų būti 
parengtos aiškia, suprantama kalba ir būti 
įskaitomos. Sutarties sąlygos turėtų būti 
parengtos to paties dydžio šriftu.
Vartotojui turėtų būti suteikta galimybė 
prieš sudarant sutartį ją perskaityti. Ši 
galimybė vartotojui galėtų būti suteikta jo 
prašymu pateikiant informaciją (prekybai 
skirtose patalpose sudarytoms sutartims) 
arba kitaip suteikiant galimybę susipažinti 
su šiomis sąlygomis (pavyzdžiui, 
prekiautojo svetainėje – nuotolinės 
prekybos sutartims) arba standartines 
sąlygas pridedant prie užsakymo blanko 
(ne prekybai skirtose patalpose sudarytoms 
sutartims). Prekiautojas turėtų gauti aiškų 
vartotojo sutikimą dėl kiekvieno 
mokėjimo, kuris turėtų būti atliktas 
papildomai kartu su prekiautojo 
pagrindiniu sutartiniu įsipareigojimu. 
Turėtų būti draudžiama daryti išvadą, kad 
vartotojas sutinka su sutarties sąlygomis, 
remiantis numatyto atsisakymo 
sistemomis, pvz., iš anksto pažymėtais 
langeliais interneto svetainėse.

Or.en
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Pakeitimas 371
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Vartotojų sutartys turėtų būti 
parengtos aiškia, suprantama kalba ir būti 
įskaitomos. Prekiautojams turėtų būti 
leidžiama laisvai pasirinkti šrifto, kuriuo 
rengiamos sutarties sąlygos, rūšį arba dydį. 
Vartotojui turėtų būti suteikta galimybė 
prieš sudarant sutartį ją perskaityti. Ši 
galimybė vartotojui galėtų būti suteikta jo 
prašymu pateikiant informaciją (prekybai 
skirtose patalpose sudarytoms sutartims) 
arba kitaip suteikiant galimybę susipažinti 
su šiomis sąlygomis (pavyzdžiui, 
prekiautojo svetainėje – nuotolinės 
prekybos sutartims) arba standartines 
sąlygas pridedant prie užsakymo blanko 
(ne prekybai skirtose patalpose sudarytoms 
sutartims). Prekiautojas turėtų gauti aiškų 
vartotojo sutikimą dėl kiekvieno 
mokėjimo, kuris turėtų būti atliktas 
papildomai kartu su prekiautojo 
pagrindiniu sutartiniu įsipareigojimu. 
Turėtų būti draudžiama daryti išvadą, kad 
vartotojas sutinka su sutarties sąlygomis, 
remiantis numatyto atsisakymo 
sistemomis, pvz., iš anksto pažymėtais 
langeliais interneto svetainėse.

(47) Vartotojų sutartys turėtų būti 
parengtos aiškia, suprantama kalba, būti 
įskaitomos ir lengvai bei nuolat 
prieinamos ta kalba, kuria sudaryta 
sutartis. Vartotojui turėtų būti suteikta 
galimybė prieš sudarant sutartį ją 
perskaityti. Ši galimybė vartotojui galėtų 
būti suteikta jo prašymu pateikiant 
informaciją (prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims) arba kitaip 
suteikiant galimybę susipažinti su šiomis 
sąlygomis ten, kur vartotojas galėtų 
pagrįstai tikėtis minėtąsias sąlygas rasti
(pavyzdžiui, aiškiai paskelbtas prekiautojo 
svetainėje – nuotolinės prekybos sutartims) 
arba standartines sąlygas pridedant prie 
užsakymo blanko (ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytoms sutartims).
Prekiautojas turėtų gauti išankstinį ir aiškų 
vartotojo sutikimą dėl kiekvieno 
mokėjimo, kuris turėtų būti atliktas 
papildomai kartu su prekiautojo 
pagrindiniu sutartiniu įsipareigojimu.
Turėtų būti draudžiama daryti išvadą, kad 
vartotojas sutinka su sutarties sąlygomis, 
remiantis numatyto atsisakymo 
sistemomis, pvz., iš anksto pažymėtais 
langeliais interneto svetainėse.

Or.en

Pakeitimas 372
Damien Abad, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis



PE450.954v01-00 100/237 AM\836026LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Vartotojų sutartys turėtų būti 
parengtos aiškia, suprantama kalba ir būti 
įskaitomos. Prekiautojams turėtų būti 
leidžiama laisvai pasirinkti šrifto, kuriuo 
rengiamos sutarties sąlygos, rūšį arba 
dydį. Vartotojui turėtų būti suteikta 
galimybė prieš sudarant sutartį ją 
perskaityti. Ši galimybė vartotojui galėtų 
būti suteikta jo prašymu pateikiant 
informaciją (prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims) arba kitaip 
suteikiant galimybę susipažinti su šiomis 
sąlygomis (pavyzdžiui, prekiautojo 
svetainėje – nuotolinės prekybos sutartims) 
arba standartines sąlygas pridedant prie 
užsakymo blanko (ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytoms sutartims). 
Prekiautojas turėtų gauti aiškų vartotojo 
sutikimą dėl kiekvieno mokėjimo, kuris 
turėtų būti atliktas papildomai kartu su 
prekiautojo pagrindiniu sutartiniu 
įsipareigojimu. Turėtų būti draudžiama 
daryti išvadą, kad vartotojas sutinka su 
sutarties sąlygomis, remiantis numatyto 
atsisakymo sistemomis, pvz., iš anksto 
pažymėtais langeliais interneto svetainėse.

(47) Vartotojų sutartys turėtų būti 
parengtos aiškia, suprantama kalba ir būti 
įskaitomos. Vartotojui turėtų būti suteikta 
galimybė prieš sudarant sutartį ją 
perskaityti. Ši galimybė vartotojui galėtų 
būti suteikta jo prašymu pateikiant 
informaciją (prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims) arba kitaip 
suteikiant galimybę susipažinti su šiomis 
sąlygomis (pavyzdžiui, prekiautojo 
svetainėje – nuotolinės prekybos sutartims) 
arba standartines sąlygas pridedant prie 
užsakymo blanko (ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytoms sutartims). 
Prekiautojas turėtų gauti aiškų vartotojo 
sutikimą dėl kiekvieno mokėjimo, kuris 
turėtų būti atliktas papildomai kartu su 
prekiautojo pagrindiniu sutartiniu 
įsipareigojimu. Turėtų būti draudžiama 
daryti išvadą, kad vartotojas sutinka su 
sutarties sąlygomis, remiantis numatyto 
atsisakymo sistemomis, pvz., iš anksto 
pažymėtais langeliais interneto svetainėse.

Or.fr

Pagrindimas

Nepatartina palikti prekiautojams laisvę pasirinkti šrifto rūšį ir dydį net darant prielaidą, kad 
prekiautojai pasirinks laikydamiesi įskaitomimo, suprantamumo ir aiškumo principų. Iš 
tyrimų matyti, kad spausdinat ženklus, kurių dydis mažesnis nei 8-tas, daugelis sutarčių 
tampa neįskaitomomis.

Pakeitimas 373
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Vartotojų sutartys turėtų būti 
parengtos aiškia, suprantama kalba ir būti 
įskaitomos. Prekiautojams turėtų būti 
leidžiama laisvai pasirinkti šrifto, kuriuo 
rengiamos sutarties sąlygos, rūšį arba dydį. 
Vartotojui turėtų būti suteikta galimybė 
prieš sudarant sutartį ją perskaityti. Ši 
galimybė vartotojui galėtų būti suteikta jo 
prašymu pateikiant informaciją (prekybai 
skirtose patalpose sudarytoms sutartims) 
arba kitaip suteikiant galimybę susipažinti 
su šiomis sąlygomis (pavyzdžiui, 
prekiautojo svetainėje – nuotolinės 
prekybos sutartims) arba standartines 
sąlygas pridedant prie užsakymo blanko 
(ne prekybai skirtose patalpose sudarytoms 
sutartims). Prekiautojas turėtų gauti aiškų 
vartotojo sutikimą dėl kiekvieno 
mokėjimo, kuris turėtų būti atliktas 
papildomai kartu su prekiautojo 
pagrindiniu sutartiniu įsipareigojimu. 
Turėtų būti draudžiama daryti išvadą, kad 
vartotojas sutinka su sutarties sąlygomis, 
remiantis numatyto atsisakymo 
sistemomis, pvz., iš anksto pažymėtais 
langeliais interneto svetainėse.

(47) Vartotojų sutartys turėtų būti 
parengtos aiškia, suprantama kalba, būti 
įskaitomos ir visais atvejais prieinamos 
bent vartotojo kalba. Prekiautojams turėtų 
būti leidžiama laisvai pasirinkti šrifto, 
kuriuo rengiamos sutarties sąlygos, rūšį 
arba dydį, su sąlyga, kad jie atitinka toliau 
nurodytas sąlygas ir atitinka visus 
valstybių narių reikalavimus. Be to, 
sutarties sąlygos taip pat turėtų būti 
aiškiai pateiktos sutartyje ir būti 
prieinamos ta kalba, kuria sudaryta 
sutartis. Valstybės narės gali ir toliau 
taikyti arba pradėti taikyti pagal savo teisę 
papildomus reikalavimus, susijusius su 
geresniu sąlygų pateikimu. Vartotojui 
turėtų būti suteikta galimybė prieš sudarant 
sutartį ją perskaityti. Ši galimybė vartotojui 
galėtų būti suteikta jo prašymu pateikiant 
informaciją (prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims) arba kitaip 
suteikiant galimybę susipažinti su šiomis 
sąlygomis (pavyzdžiui, prekiautojo 
svetainėje – nuotolinės prekybos sutartims) 
arba standartines sąlygas pridedant prie 
užsakymo blanko (ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytoms sutartims). 
Prekiautojas turėtų gauti aiškų vartotojo 
sutikimą dėl kiekvieno mokėjimo, kuris 
turėtų būti atliktas papildomai kartu su 
prekiautojo pagrindiniu sutartiniu 
įsipareigojimu. Turėtų būti draudžiama 
daryti išvadą, kad vartotojas sutinka su 
sutarties sąlygomis, remiantis numatyto 
atsisakymo sistemomis, pvz., iš anksto 
pažymėtais langeliais interneto svetainėse.

Or.el

Pakeitimas 374
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Vartotojų sutartys turėtų būti 
parengtos aiškia, suprantama kalba ir būti 
įskaitomos. Prekiautojams turėtų būti 
leidžiama laisvai pasirinkti šrifto, kuriuo 
rengiamos sutarties sąlygos, rūšį arba dydį. 
Vartotojui turėtų būti suteikta galimybė 
prieš sudarant sutartį ją perskaityti. Ši 
galimybė vartotojui galėtų būti suteikta jo 
prašymu pateikiant informaciją (prekybai 
skirtose patalpose sudarytoms sutartims) 
arba kitaip suteikiant galimybę susipažinti 
su šiomis sąlygomis (pavyzdžiui, 
prekiautojo svetainėje – nuotolinės 
prekybos sutartims) arba standartines 
sąlygas pridedant prie užsakymo blanko 
(ne prekybai skirtose patalpose sudarytoms 
sutartims). Prekiautojas turėtų gauti aiškų 
vartotojo sutikimą dėl kiekvieno 
mokėjimo, kuris turėtų būti atliktas 
papildomai kartu su prekiautojo 
pagrindiniu sutartiniu įsipareigojimu. 
Turėtų būti draudžiama daryti išvadą, kad 
vartotojas sutinka su sutarties sąlygomis, 
remiantis numatyto atsisakymo 
sistemomis, pvz., iš anksto pažymėtais 
langeliais interneto svetainėse.

(47) Vartotojų sutartys turėtų būti 
parengtos aiškia, suprantama kalba, būti 
įskaitomos ir lengvai bei nuolat 
prieinamos ta kalba, kuria sudaryta 
sutartis. Vartotojui turėtų būti suteikta 
galimybė prieš sudarant sutartį ją 
perskaityti. Ši galimybė vartotojui galėtų 
būti suteikta jo prašymu pateikiant 
informaciją (prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims) arba kitaip 
suteikiant galimybę susipažinti su šiomis 
sąlygomis ten, kur vartotojas galėtų 
pagrįstai tikėtis minėtąsias sąlygas rasti
(pavyzdžiui, aiškiai paskelbtas prekiautojo 
svetainėje – nuotolinės prekybos sutartims) 
arba standartines sąlygas pridedant prie 
užsakymo blanko (ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytoms sutartims).
Prekiautojas turėtų gauti išankstinį ir aiškų 
vartotojo sutikimą dėl kiekvieno 
mokėjimo, kuris turėtų būti atliktas 
papildomai kartu su prekiautojo 
pagrindiniu sutartiniu įsipareigojimu.
Turėtų būti draudžiama daryti išvadą, kad 
vartotojas sutinka su sutarties sąlygomis, 
remiantis numatyto atsisakymo 
sistemomis, pvz., iš anksto pažymėtais 
langeliais interneto svetainėse.

Or.en

Pakeitimas 375
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47a) Šios taisyklės neturėtų būti taikomos 
formos reikalavimas,  susijusiems su 
sutarčių sudarymu, arba kitiems formos 
reikalavimams, pvz., susijusiems su kalba, 
kuria sudaroma sutartis, arba su 
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nuostatomis dėl sutarties sąlygų turinio 
arba formuluotės, kai sudaromos sutartys 
tam tikruose ekonomikos sektoriuose.

Or.de

Pagrindimas

Valstybės narės ir toliau turėtų būti laisvos ir toliau taikyti arba pradėti taikyti formos 
reikalavimus bendrojoje sutarčių teisėje (susijusius su sutarčių sudarymu), kurie nelaikomi 
sutarties pateikimo aspektų sąlygomis. 

Pakeitimas 376
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) Bus daroma prielaida, kad sąlygos, 
pagal kurias numatytas kainų didinimas, 
yra nesąžiningos, jei vartotojui 
neleidžiama atsisakyti sutarties kainų 
didinimo atveju ir jei galutinė kaina yra 
pernelyg didelė palyginti su sutarties 
sudarymo metu sutarta kaina. Tačiau dėl 
šios priežasties nedraudžiama kelionių 
operatoriams keisti pagal sutartį sutartas 
kainas, jei įvykdomos sąlygos, nustatytos 
pagal Tarybos direktyvos 90/314/EEB dėl 
kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų 
paketų 4 straipsnio 4, 5 ir 6 dalis.

Or.de

Pakeitimas 377
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) Siekiant didinti teisinį tikrumą ir (50) Siekiant didinti teisinį tikrumą ir 
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gerinti vidaus rinkos veikimą, Direktyvoje 
reikėtų pateikti du nesąžiningų sąlygų 
sąrašus. II priede pateikiamas sąlygų, 
kurios turėtų būti laikomos nesąžiningomis 
visais atvejais, sąrašas. III priede 
pateikiamas sąlygų, kurios turėtų būti 
laikomos nesąžiningomis, nebent 
prekiautojas įrodytų priešingai, sąrašas. Šie 
sąrašai turėtų būti galioti visose valstybėse 
narėse.

gerinti vidaus rinkos veikimą, Direktyvoje 
reikėtų pateikti du nebaigtinius
nesąžiningų sąlygų sąrašus. II priede 
pateikiamas sąlygų, kurios turėtų būti 
laikomos nesąžiningomis visais atvejais, 
sąrašas. III priede pateikiamas sąlygų, 
kurios turėtų būti laikomos 
nesąžiningomis, nebent prekiautojas 
įrodytų priešingai, sąrašas. Šie sąrašai 
turėtų būti galioti visose valstybėse narėse.
Kadangi šie sąrašai nebaigtiniai, valstybės 
narės gali juos papildyti, toliau 
taikydamos arba priimdamos nuostatas, 
pagal kurias labiau ginami vartotojų 
interesai, siekdamos suteikti didesniam 
skaičiui sutarties sąlygų statusą tokių 
sąlygų, kurios visais atvejais laikomos 
nesąžiningomis. 

Or.fr

Pakeitimas 378
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) Siekiant didinti teisinį tikrumą ir 
gerinti vidaus rinkos veikimą, Direktyvoje 
reikėtų pateikti du nesąžiningų sąlygų 
sąrašus. II priede pateikiamas sąlygų, 
kurios turėtų būti laikomos nesąžiningomis 
visais atvejais, sąrašas. III priede 
pateikiamas sąlygų, kurios turėtų būti 
laikomos nesąžiningomis, nebent 
prekiautojas įrodytų priešingai, sąrašas. Šie 
sąrašai turėtų būti galioti visose valstybėse 
narėse.

(50) Siekiant didinti teisinį tikrumą ir 
gerinti vidaus rinkos veikimą, Direktyvoje 
reikėtų pateikti du nebaigtinius
nesąžiningų sąlygų sąrašus. II priede 
pateikiamas sąlygų, kurios turėtų būti 
laikomos nesąžiningomis visais atvejais, 
sąrašas. III priede pateikiamas sąlygų, dėl 
kurių turėtų būti daroma prielaida, kad jos 
nesąžiningos, nebent prekiautojas įrodytų 
priešingai, sąrašas.

Or.en



AM\836026LT.doc 105/237 PE450.954v01-00

LT

Pakeitimas 379
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) Siekiant didinti teisinį tikrumą ir 
gerinti vidaus rinkos veikimą, Direktyvoje 
reikėtų pateikti du nesąžiningų sąlygų 
sąrašus. II priede pateikiamas sąlygų, 
kurios turėtų būti laikomos nesąžiningomis 
visais atvejais, sąrašas. III priede 
pateikiamas sąlygų, kurios turėtų būti 
laikomos nesąžiningomis, nebent 
prekiautojas įrodytų priešingai, sąrašas. Šie 
sąrašai turėtų būti galioti visose valstybėse 
narėse.

(50) Siekiant didinti teisinį tikrumą ir 
gerinti vidaus rinkos veikimą, Direktyvoje 
reikėtų pateikti du nebaigtinius
nesąžiningų sąlygų sąrašus. II priede 
pateikiamas sąlygų, kurios turėtų būti 
laikomos nesąžiningomis visais atvejais, 
sąrašas. III priede pateikiamas sąlygų, dėl 
kurių turėtų būti daroma prielaida, kad jos 
nesąžiningos, nebent prekiautojas įrodytų 
priešingai, sąrašas.

Or.en

Pakeitimas 380
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50a) Reikalauti, kad vartotojas įsigytų 
papildomas prekes ar paslaugas, kurios 
neįtrauktos į pagrindinėje sutartyje 
nustatytą kainą, turėtų būti laikoma 
neteisėta. Sąlyginiai mokesčiai, 
pavyzdžiui, baudos už sutarties nuostatų 
pažeidimą, laikomi neteisėtais, jei jie 
aiškiai neproporcingi išlaidoms, kurias 
prekiautojas patyrė dėl nuostatų 
pažeidimo.

Or.en
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Pakeitimas 381
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
galimybę iš dalies keisti II ir III priedus: 
sutarties sąlygų, kurios yra nesąžiningos 
arba tokiomis laikomos, sąrašus. Kadangi 
šios priemonės yra bendro pobūdžio ir 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 382
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
galimybę iš dalies keisti II ir III priedus: 
sutarties sąlygų, kurios yra nesąžiningos 
arba tokiomis laikomos, sąrašus. Kadangi 
šios priemonės yra bendro pobūdžio ir 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Or.el
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Pakeitimas 383
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
galimybę iš dalies keisti II ir III priedus: 
sutarties sąlygų, kurios yra nesąžiningos 
arba tokiomis laikomos, sąrašus. Kadangi 
šios priemonės yra bendro pobūdžio ir 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti 
patvirtintos taikant Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 384
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) Kad būtų užtikrintas nuoseklus su 
nesąžiningomis sutarčių sąlygomis 
susijusių taisyklių taikymas, Komisija 
turėtų būti įgaliota iš dalies keisti II ir 
III priedus ir papildyti juos naujomis 
sutarčių sąlygomis, kurios visais atvejais 
laikomos nesąžiningomis ir kurios 
tokiomis laikomos, nebent prekiautojas 
įrodytų priešingai.

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 385
Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) Kad būtų užtikrintas nuoseklus su 
nesąžiningomis sutarčių sąlygomis 
susijusių taisyklių taikymas, Komisija 
turėtų būti įgaliota iš dalies keisti II ir 
III priedus ir papildyti juos naujomis 
sutarčių sąlygomis, kurios visais atvejais 
laikomos nesąžiningomis ir kurios 
tokiomis laikomos, nebent prekiautojas 
įrodytų priešingai.

Išbraukta.

Or.fr

Pakeitimas 386
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) Kad būtų užtikrintas nuoseklus su 
nesąžiningomis sutarčių sąlygomis 
susijusių taisyklių taikymas, Komisija 
turėtų būti įgaliota iš dalies keisti II ir 
III priedus ir papildyti juos naujomis 
sutarčių sąlygomis, kurios visais atvejais 
laikomos nesąžiningomis ir kurios 
tokiomis laikomos, nebent prekiautojas 
įrodytų priešingai.

Išbraukta.

Or.el

Pakeitimas 387
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) Kad būtų užtikrintas nuoseklus su 
nesąžiningomis sutarčių sąlygomis 
susijusių taisyklių taikymas, Komisija 

Išbraukta.
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turėtų būti įgaliota iš dalies keisti II ir 
III priedus ir papildyti juos naujomis 
sutarčių sąlygomis, kurios visais atvejais 
laikomos nesąžiningomis ir kurios 
tokiomis laikomos, nebent prekiautojas 
įrodytų priešingai.

Or.en

Pakeitimas 388
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
jų teismai arba administracinės valdžios 
institucijos turėtų pakankamas bei 
veiksmingas apsaugos priemones nuo 
nuolatinio nesąžiningų sąlygų vartotojų 
sutartyse taikymo.

(55) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
jų teismai arba administracinės valdžios 
institucijos turėtų pakankamas bei 
veiksmingas apsaugos priemones nuo 
nesąžiningų sąlygų vartotojų sutartyse 
taikymo.

Or.el

Pakeitimas 389
Iliana Ivanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55a) Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad jų nacionalinės valdžios institucijos 
reikiamu mastu bendradarbiautų su 
Europos vartotojų centrų tinklu, kad 
reaguotų tarptautiniais atvejais, ypač, kai 
nagrinėjami prašymai Europos vartotojų 
centruose.

Or.en
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Pakeitimas 390
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) Asmenims ir organizacijoms, kurie 
pagal nacionalinės teisės aktus turi teisėtų 
interesų užtikrinti, kad vartotojų sutartinės 
teisės būtų tinkamai apsaugotos, turėtų būti 
suteikiama teisė pradėti bylas teisme ar 
administracinėje institucijoje, 
kompetentingoje nagrinėti skundus arba 
pradėti atitinkamą teisinį bylos 
nagrinėjimą.

(57) Asmenims ir organizacijoms, kurie 
pagal nacionalinės teisės aktus turi teisėtų 
interesų užtikrinti, kad vartotojų sutartinės 
teisės būtų tinkamai apsaugotos, turėtų būti 
suteikiama teisė pradėti bylas, įskaitant 
galimybę pradėti bylas dėl kolektyvinio 
žalos atlyginimo, teisme ar 
administracinėje institucijoje, 
kompetentingoje nagrinėti skundus arba 
pradėti atitinkamą teisinį bylos 
nagrinėjimą.

Or.en

Pakeitimas 391
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) Asmenims ir organizacijoms, kurie 
pagal nacionalinės teisės aktus turi teisėtų 
interesų užtikrinti, kad vartotojų sutartinės 
teisės būtų tinkamai apsaugotos, turėtų būti 
suteikiama teisė pradėti bylas teisme ar 
administracinėje institucijoje, 
kompetentingoje nagrinėti skundus arba 
pradėti atitinkamą teisinį bylos 
nagrinėjimą.

(57) Asmenims ir organizacijoms, kurie 
pagal nacionalinės teisės aktus turi teisėtų 
interesų užtikrinti, kad vartotojų sutartinės 
teisės būtų tinkamai apsaugotos, turėtų būti 
suteikiama galimybė pradėti kolektyvinės 
apsaugos procesinius veiksmus, taip pat 
teisė pradėti bylas teisme ar 
administracinėje institucijoje, 
kompetentingoje nagrinėti skundus arba 
pradėti atitinkamą teisinį bylos 
nagrinėjimą.

Or.el
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Pakeitimas 392
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59a) Prašome Komisijos pateikti 
pasiūlymą dėl vartotojų kolektyvinio žalos 
atlyginimo.

Or.en

Pakeitimas 393
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) Europos Komisija nustatys 
tinkamiausius visų vartotojų informavimo 
apie jų teises būdus prekių pardavimo 
vietose.

(60) Europos Komisija, pasikonsultavusi 
su valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotosiomis šalimis, nustatys 
tinkamiausius visų vartotojų informavimo 
apie jų teises būdus prekių pardavimo 
vietose.

Or.de

Pagrindimas

Kadangi tikriausiai prekiautojai taps atsakingi už vartotojų informavimą apie jų teises, 
prekiautojai, kaip ir valstybės narės, kurios atsakingos už direktyvos įgyvendinimą 
nacionalinėje teisėje, būtinai privalo dalyvauti sprendžiant apie tinkamiausias ir 
naudingiausias informavimo priemones.

Pakeitimas 394
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
60 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) Europos Komisija nustatys 
tinkamiausius visų vartotojų informavimo 
apie jų teises būdus prekių pardavimo 
vietose.

(60) Europos Komisija nustatys 
tinkamiausius visų vartotojų informavimo 
apie jų teises būdus prekių pardavimo 
vietose ir, pagal galimybes, kitose vietose.

Or.el

Pakeitimas 395
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) Nustačius naujų vidaus rinkos kliūčių 
reikėtų peržiūrėti šią direktyvą. Ši peržiūra 
galėtų paskatinti Komisiją siūlyti iš dalies 
keisti šią direktyvą, drauge iš dalies 
keičiant kitus vartotojų apsaugos teisės 
aktus. Taip Komisija įgyvendintų Vartotojų 
politikos strategijoje prisiimtą 
įsipareigojimą peržiūrėti galiojantį acquis 
siekiant aukšto visuotinės vartotojų 
apsaugos lygio.

(63) Nustačius vartotojų apsaugos 
problemų ir vidaus rinkos kliūčių reikėtų 
peržiūrėti šią direktyvą. Ši peržiūra galėtų 
paskatinti Komisiją siūlyti iš dalies keisti 
šią direktyvą, drauge iš dalies keičiant kitus 
vartotojų apsaugos teisės aktus. Taip 
Komisija įgyvendintų Vartotojų politikos 
strategijoje prisiimtą įsipareigojimą 
peržiūrėti galiojantį acquis siekiant aukšto 
visuotinės vartotojų apsaugos lygio.

Or.el

Pakeitimas 396
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) Kadangi šios direktyvos tikslų 
valstybės narės deramai pasiekti negali ir 
kadangi tų tikslų būtų geriau siekti 
Bendrijos lygiu, Bendrija, laikydamasi 
Sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo, turėtų imtis 
reikiamų priemonių. Pagal tame straipsnyje 

(65) Kadangi šios direktyvos tikslų vien tik
valstybės narės deramai pasiekti negali ir 
kadangi kai kuriomis aplinkybėmis tų 
tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, 
Bendrija, laikydamasi Sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo, turėtų imtis reikiamų priemonių.
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nustatytą proporcingumo principą šia 
direktyva neviršijama to, kas būtina vidaus 
rinkos kliūtims pašalinti ir aukšto lygio 
visuotinei vartotojų apsaugai užtikrinti.

Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva 
neviršijama to, kas būtina vidaus rinkos 
kliūtims pašalinti ir aukšto lygio visuotinei 
vartotojų apsaugai užtikrinti.

Or.el

Pakeitimas 397
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva siekiama prisidėti prie 
tinkamo vidaus rinkos veikimo ir pasiekti 
aukštą vartotojų apsaugos lygį suderinant 
tam tikrus valstybių narių įstatymų ir kitų 
teisės aktų aspektus, susijusius su vartotojų 
ir prekiautojų sutartimis.

Šios direktyvos tikslas yra pasiekti aukštą 
vartotojų apsaugos lygį ir prisidėti prie 
tinkamo vidaus rinkos veikimo suderinant 
tam tikrus valstybių narių įstatymų ir kitų 
teisės aktų aspektus, susijusius su vartotojų 
ir prekiautojų sutartimis.

Or.fr

Pakeitimas 398
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva siekiama prisidėti prie 
tinkamo vidaus rinkos veikimo ir pasiekti 
aukštą vartotojų apsaugos lygį suderinant
tam tikrus valstybių narių įstatymų ir kitų 
teisės aktų aspektus, susijusius su 
vartotojų ir prekiautojų sutartimis.

Šios direktyvos tikslas yra pasiekti 
aukštesnį vartotojų apsaugos lygį
stiprinant vartotojų pasitikėjimą vidaus 
rinka. Kartu šiuo metu esamų keturių 
direktyvų pakeitimas viena turėtų padėti 
išaiškinti vartotojų teises. Be to, bus 
suderinti tam tikri valstybių narių įstatymų 
ir kitų teisės aktų aspektai, susiję su 
vartotojų ir prekiautojų sutartimis.

Or.en
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Pakeitimas 399
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva siekiama prisidėti prie 
tinkamo vidaus rinkos veikimo ir pasiekti 
aukštą vartotojų apsaugos lygį suderinant 
tam tikrus valstybių narių įstatymų ir kitų 
teisės aktų aspektus, susijusius su vartotojų 
ir prekiautojų sutartimis.

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or.de

Pagrindimas

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Pakeitimas 400
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva siekiama prisidėti prie 
tinkamo vidaus rinkos veikimo ir pasiekti 
aukštą vartotojų apsaugos lygį suderinant 
tam tikrus valstybių narių įstatymų ir kitų 
teisės aktų aspektus, susijusius su vartotojų 
ir prekiautojų sutartimis.

Šios direktyvos tikslas yra pasiekti aukštą 
vartotojų apsaugos lygį ir prisidėti prie 
tinkamo vidaus rinkos veikimo suderinant 
tam tikrus valstybių narių įstatymų ir kitų 
teisės aktų aspektus, susijusius su vartotojų 
ir prekiautojų sutartimis.

Or.en

Pagrindimas

Visų pirma šios direktyvos tikslas yra pasiekti aukštą vartotojų apsaugos lygį.
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Pakeitimas 401
Damien Abad, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Valstybės narės nacionalinėje teisėje 
negali taikyti ar priimti nuostatų, 
nukrypstančių nuo šio skyriaus nuostatų, 
įskaitant įvairaus griežtumo nuostatas, 
skirtas užtikrinti nevienodo lygmens 
vartotojų apsaugą.

Or.fr

Pagrindimas

Siekiant suteikti verslo subjektams didesnį teisinį aiškumą, apibrėžimai turi būti kuo labiau 
suderinti.

Pakeitimas 402
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, siekdamas tikslų, nesusijusių su 
jo verslu, prekyba, amatu ar profesija;

(1) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal teisėtus sandorius, siekdamas tikslų, 
nesusijusių su jo verslu, prekyba arba 
savarankiškai dirbamo darbo ar 
užimtumo sritimi.

Or.de

Pagrindimas

Teisėtas sandoris yra platesnė sąvoka nei sutartis ir apima ne tik abipusius, bet ir 
vienašališkus veiksmus.
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Pakeitimas 403
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, siekdamas tikslų, nesusijusių su 
jo verslu, prekyba, amatu ar profesija;

(1) a) vartotojas – fizinis asmuo, kuris 
veikia pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, siekdamas tikslų, visų pirma
nesusijusių su jo verslu, prekyba, amatu ar 
profesija;

b) valstybės narės gali išsaugoti taikomas 
šios direktyvos taisykles arba išplėsti jų 
taikymą įtraukiant  juridinius ar fizinius 
asmenis, kurie nėra vartotojai a punkte 
pateikta prasme. 

Or.en

Pagrindimas

Apibrėžtyje turėtų atsispindėti, kaip jau ir nustatyta daugelyje valstybių narių, situacijos, kai 
vartotojas perka prekę arba paslaugą iš dalies asmeniniam naudojimui, iš dalies –
profesiniam (mišri paskirtis), taip pat asmenys arba subjektai, kurių padėtis galimybių derėtis 
ir patirties trūkumo atžvilgiu yra panaši kaip ir vartotojų. 

Pakeitimas 404
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, siekdamas tikslų, nesusijusių su 
jo verslu, prekyba, amatu ar profesija;

(1) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, visų pirma siekdamas tikslų, 
nesusijusių su jo verslu, prekyba, amatu ar 
profesija;

Valstybės narės gali išplėsti taisyklių, 
nustatytų pagal šią direktyvą, taikymo sritį 
ir taikyti jas fiziniams ar juridiniams 
asmenims, kurie nėra vartotojai šioje 
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direktyvoje pateikta prasme.

Or.fr

Pagrindimas

Vartotojo apibrėžtis turėtų apimti situacijas, kai vartotojas perka prekes arba sudaro sutartis 
dėl paslaugų teikimo iš dalies dėl asmeninių priežasčių, iš dalies – dėl profesinių. Be to, 
daugelis valstybių narių yra pasirinkę taikyti vartotojų apsaugos taisykles kitiems subjektams 
(NVO, mažoms įmonėms ir kt.), ir joms turėtų būti leidžiama ir toliau taip elgtis.

Pakeitimas 405
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, siekdamas tikslų, nesusijusių su 
jo verslu, prekyba, amatu ar profesija;

(1) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, siekdamas tikslų, visų pirma
nesusijusių su jo verslu, prekyba, amatu ar 
profesija;

Valstybės narės gali išsaugoti taikomas 
šios direktyvos taisykles arba išplėsti jų 
taikymą įtraukiant  juridinius ar fizinius 
asmenis, kurie nėra vartotojai ankstesnėje 
dalyje pateikta prasme. 

Or.en

Pakeitimas 406
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, siekdamas tikslų, nesusijusių su 
jo verslu, prekyba, amatu ar profesija;

(1) vartotojas – fizinis arba juridinis
asmuo, kuriam skirti rinkoje siūlomi 
gaminiai arba paslaugos, arba kuris 
naudojasi šiais gaminiais arba 
paslaugomis, būdamas (-a) galutiniu 
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gavėju (-a). Vartotojas – taip pat bet kuris 
reklaminio pranešimo gavėjas.
Valstybės narės nacionalinėje teisėje 
negali taikyti ar pradėti taikyti nuostatų, 
nukrypstančių nuo šio straipsnio 
nuostatų, įskaitant įvairaus griežtumo 
nuostatas, kuriomis siekiama užtikrinti 
kitokio lygmens vartotojų apsaugą.

Or.el

Pakeitimas 407
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, siekdamas tikslų, nesusijusių su 
jo verslu, prekyba, amatu ar profesija;

(1) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, siekdamas tikslų, visų pirma
nesusijusių su jo verslu, prekyba, amatu ar 
profesija;

Valstybės narės gali išsaugoti taikomas 
šios direktyvos taisykles arba išplėsti jų 
taikymą įtraukiant  juridinius ar fizinius 
asmenis, kurie nėra vartotojai ankstesnėje 
dalyje pateikta prasme. 

Or.en

Pakeitimas 408
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, siekdamas tikslų, nesusijusių su 
jo verslu, prekyba, amatu ar profesija;

(1) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, siekdamas tikslų, visų pirma
nesusijusių su jo verslu, prekyba, amatu ar 
profesija;
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Valstybės narės gali išsaugoti taikomas 
šios direktyvos taisykles arba išplėsti jų 
taikymą įtraukiant  juridinius ar fizinius 
asmenis, kurie nėra vartotojai ankstesnėje 
dalyje pateikta prasme. 

Or.en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyta „vartotojo“ sąvokos apibrėžtis turėtų apimti situacijas, kai vartotojas 
perka prekę arba sudaro sutartis dėl paslaugų iš dalies siekdamas asmeninių, iš dalies 
profesinių tikslų (mišrios paskirties sutartys). Todėl pagal Komisijos siūlomą tekstą turėtų 
būti laikoma, kad asmuo, kuris perka, pavyzdžiui, kompiuterį mišriais tikslais (jis šiuo 
kompiuteriu dirba, tačiau ir žaidžia žaidimus arba žiūri filmus), nebus laikomas vartotoju, 
taigi, negaus apsaugos, teikiamos pagal su vartotojais susijusius teisės aktus. Vartotojų 
apsaugos taisyklių taikymo srities išplėtimas pradedant jas taikyti minėtos rūšies „mišrios 
paskirties“ sutartims vis dėlto yra realybė daugelyje valstybių narių (Vokietijoje, Danijoje, 
Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje). Pagal Bendros pagrindų sistemos projektą (angl. DCFR) 
iš tiesų apsauga išplečiama, pradedant ją taikyti šiems „mišrios paskirties“ sandoriams. Be 
to, daug valstybių narių šiuo metu išplėtėi vartotojų apsaugos taisyklių taikymą ir pradėjo jas 
taikyti kitiems asmenims ir subjektams (NVO, veiklą pradedančioms įmonėms ir kt.) , kurių 
padėtis galimybių derėtis ir patirties trūkumo atžvilgiu yra panaši kaip ir vartotojų. Svarbu 
užtikrinti, kad valstybės narės galėtų ir toliau taikyti šias taisykles pagal pasiūlytą direktyvą.

Pakeitimas 409
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, siekdamas tikslų, nesusijusių su 
jo verslu, prekyba, amatu ar profesija;

(1) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, siekdamas tikslų, visų pirma
nesusijusių su jo verslu, prekyba, amatu ar 
profesija;

Or.en
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Pakeitimas 410
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, siekdamas tikslų, nesusijusių su
jo verslu, prekyba, amatu ar profesija;

(1) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, tačiau ši veikla nėra jo verslo, 
prekybos, amato ar profesinė veikla;

Or.de

Pagrindimas

Priskyrimas vartotojams neturėtų būti leidžiamas, kai asmuo sudaro sutartį, kuri kažkokiu 
būdu susijusi su šio asmens verslu, prekyba, amatu ar profesija, kaip, pvz., tais atvejais, kai 
perkami drabužiai, skirti dėvėti darbe, arba savo pinigų išleidimas kavos aparatui, kuris 
stovės biure; taigi, iš čia ir poreikis pakeisti nuorodą  "tikslai" į sąvoką „veikla“, naudojamą 
apibrėžiant ir vartotojus, ir prekiautojus.  

Pakeitimas 411
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pažeidžiamas vartotojas – tai 
vartotojas, kuris yra ypač pažeidžiamas 
atsižvelgiant į prekybos praktiką arba 
minimą produktą, be kitų dalykų, dėl jo 
arba jos protinės ar fizinės negalios, 
amžiaus ar patiklumo tokiu būdu, kurį
prekiautojas turėtų numatyti, ir šio 
numatymo galima pagrįstai tikėtis.

Or.en

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti į specialiuosius pažeidžiamų vartotojų poreikius.
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Pakeitimas 412
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) prekiautojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris veikia pagal sutartis, kurioms 
taikoma ši direktyva, siekdamas tikslų, 
susijusių su jo prekyba, verslu, amatu arba 
profesija, arba asmuo, veikiantis 
prekiautojo vardu arba jo naudai;

(2) prekiautojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris veikia pagal sutartis, kurioms 
taikoma ši direktyva, siekdamas tikslų, 
susijusių su jo prekyba, verslu arba 
savarankiškai dirbamo darbo ar 
užimtumo sritimi, arba asmuo, veikiantis 
prekiautojo vardu arba jo naudai;

Or.de

(Žr. 2 str. 1 d.)

Pagrindimas

Daug žmonių, kurie valdo amatų įmonę, yra savarankiškai dirbantys, todėl atskiriant 
savarankiškai dirbančių asmenų darbą ir užimtumą suteikiama daugiau aiškumo, nei tik 
nurodant amato sąvoką, nes tada apibrėžimas apima ir laisvąsias profesijas, kurios nebūtinai 
susijusios su amatu.

Pakeitimas 413
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) prekiautojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris veikia pagal sutartis, kurioms 
taikoma ši direktyva, siekdamas tikslų, 
susijusių su jo prekyba, verslu, amatu arba 
profesija, arba asmuo, veikiantis 
prekiautojo vardu arba jo naudai;

(2) prekiautojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, taip pat asmuo, veikiantis 
prekiautojo vardu arba jo naudai, 
nesvarbu, ar valdomas valstybės, ar 
privačiai, kuris veikia pagal sutartis, 
kurioms taikoma ši direktyva, siekdamas 
tikslų, susijusių su šio asmens prekyba, 
verslu, amatu arba profesija, nesvarbu, ar 
šis asmuo ketina, ar neketina gauti pelno 
vykdydamas šią veiklą.
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Or.en

Pagrindimas

Prekiautojo apibrėžtis turėtų apimti viešąsias įstaigas.

Pakeitimas 414
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) prekiautojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris veikia pagal sutartis, kurioms 
taikoma ši direktyva, siekdamas tikslų, 
susijusių su jo prekyba, verslu, amatu arba 
profesija, arba asmuo, veikiantis 
prekiautojo vardu arba jo naudai;

(2) prekiautojas – valstybės ar privačiai 
valdomas fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris veikia pagal sutartis, kurioms 
taikoma ši direktyva, siekdamas tikslų, 
susijusių su jo prekyba, verslu, amatu arba 
profesija, arba asmuo, veikiantis 
prekiautojo vardu arba jo naudai;

Or.fr

Pakeitimas 415
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) prekiautojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris veikia pagal sutartis, kurioms 
taikoma ši direktyva, siekdamas tikslų, 
susijusių su jo prekyba, verslu, amatu arba 
profesija, arba asmuo, veikiantis 
prekiautojo vardu arba jo naudai;

(2) prekiautojas – privačiai ar valstybės 
valdomas fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris veikia pagal sutartis, kurioms 
taikoma ši direktyva, siekdamas tikslų, 
susijusių su jo prekyba, verslu, amatu arba 
profesija, arba asmuo, veikiantis 
prekiautojo vardu arba jo naudai;

Or.en
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Pakeitimas 416
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) prekiautojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris veikia pagal sutartis, kurioms 
taikoma ši direktyva, siekdamas tikslų, 
susijusių su jo prekyba, verslu, amatu arba 
profesija, arba asmuo, veikiantis 
prekiautojo vardu arba jo naudai;

(2) prekiautojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, taip pat veikiantis viešajame 
sektoriuje, kuris veikia pagal sutartis, 
kurioms taikoma ši direktyva, siekdamas 
tikslų, susijusių su jo prekyba, verslu, 
amatu arba profesija;

Or.de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas ankstesnis 35 pakeitimas.

Pakeitimas 417
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) prekiautojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris veikia pagal sutartis, kurioms 
taikoma ši direktyva, siekdamas tikslų, 
susijusių su jo prekyba, verslu, amatu arba 
profesija, arba asmuo, veikiantis 
prekiautojo vardu arba jo naudai;

(2) prekiautojas – privačiai ar valstybės 
valdomas fizinis arba juridinis asmuo arba 
asmuo, veikiantis verslo subjekto vardu 
arba jo naudai, kuris veikia pagal sutartis, 
kurioms taikoma ši direktyva, siekiantis
tikslų, susijusių su šio asmens prekyba, 
verslu, amatu arba profesija, net jei šis
asmuo neketina gauti pelno iš savo 
veiklos;

Or.en

Pagrindimas

Priešingai nei teigiama direktyvoje dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse ir direktyvoje dėl 
nuotolinės prekybos finansinėmis paslaugomis, galima manyti, kad šiame pasiūlyme viešosios 
įstaigos neįtraukiamos į prekiautojo apibrėžtį. Tačiau bendros principų sistemos projekte 
paaiškinama, kad viešosios įstaigos taip pat gali būti laikomos įmonėmis, o pelno siekis nėra 
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svarbus.

Pakeitimas 418
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) prekiautojas – fizinis arba juridinis
asmuo, kuris veikia pagal sutartis, kurioms 
taikoma ši direktyva, siekdamas tikslų, 
susijusių su jo prekyba, verslu, amatu arba 
profesija, arba asmuo, veikiantis 
prekiautojo vardu arba jo naudai;

(2) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
pagal sutartis, kurioms taikoma ši 
direktyva, vykdydamas su savo prekyba, 
verslu, amatu arba profesija susijusią 
veiklą;

Or.de

Pagrindimas

Asmuo turėtų būti laikomas vartotoju nepaisant to, ar jis veikia pagal sutartis, kurios tam 
tikru būdu susijusios su jo prekybos, verslo, amato ar profesine veikla, pvz., kai jis perka 
darbo drabužius, ar kai už savo pinigus perka kavos aparatą, kuris bus naudojamas biure; 
atsižvelgiant į tai, reikėtų pakeisti žodį „tikslai“ žodžiu „veikla“ tiek apibrėžiant vartotojus, 
tiek prekiautojus.  

Pakeitimas 419
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) prekė – materialus kilnojamasis 
daiktas, išskyrus prekes, parduodamas 
vykdant sprendimą arba kitais 
įstatymuose numatytais atvejais. Vanduo 
ir dujos šioje direktyvoje taip pat 
priskiriami prekių kategorijai, jeigu 
ribotas jų tūris arba nustatytas kiekis 
paruošti parduoti;



AM\836026LT.doc 125/237 PE450.954v01-00

LT

Or.de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas ankstesnis 36 pakeitimas. Žr. 2 straipsnio 4  punkto pakeitimą.

Pakeitimas 420
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) paslauga – bet koks darbas ar bet 
kokio pobūdžio paslauga, kurią 
prekiautojas suteikia vartotojui už atlygį;

Or.de

Pakeitimas 421
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pardavimo sutartis – sutartis, pagal 
kurią prekiautojas parduoda prekes 
vartotojui, įskaitant mišrios paskirties 
sutartis, kurių dalykas gali būti tiek 
prekės, tiek paslaugos;

(3) pardavimo sutartis – sutartis, pagal 
kurią iškart ją pasirašius arba vėliau 
pasikeičia prekių savininkas ir kurioje 
nurodyta, kokiu būdu prekiautojas
įsipareigoja pristatyti prekes vartotojui, o 
šis – sumokėti atitinkamą kainą;

Or.fr

Pakeitimas 422
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pardavimo sutartis – sutartis, pagal 
kurią prekiautojas parduoda prekes
vartotojui, įskaitant mišrios paskirties 
sutartis, kurių dalykas gali būti tiek 
prekės, tiek paslaugos;

(3) pardavimo sutartis – sutartis, pagal 
kurią prekiautojas perduoda prekių 
nuosavybę vartotojui laikydamasis 
galiojančių nacionalinės teisės aktų, arba 
įsipareigoja perduoti nuosavybę, o 
vartotojas įsipareigoja sumokėti 
atitinkamą kainą. Pirkimo-pardavimo 
sutartimis pagal šią direktyvą taip pat 
laikomos prekių, kurios bus pagamintos 
ar surinktos ateityje, tiekimo sutartys;

Or.de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas ankstesnis 38 pakeitimas. Dėl 2 straipsnio 3 punkto antrojo sakinio 
žr. 21 straipsnio 2 dalies pakeitimą; tekstas šiek tiek pakeistas.

Pakeitimas 423
Louis Grech

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pardavimo sutartis – sutartis, pagal 
kurią prekiautojas parduoda prekes 
vartotojui, įskaitant mišrios paskirties 
sutartis, kurių dalykas gali būti tiek prekės, 
tiek paslaugos;

(3) pardavimo sutartis – sutartis, pagal 
kurią prekiautojas parduoda prekes arba 
paslaugas vartotojui, įskaitant mišrios 
paskirties sutartis, kurių dalykas gali būti 
tiek prekės, tiek paslaugos;

Or.en

Pagrindimas

Paslaugoms ir prekėms taikomų nuostatų trūkumai skiriasi ir siekiant juos pašalinti reikia 
imtis skirtingų priemonių. Todėl į išsamią, ateities poreikius atitinkančią principinę pagrindų 
direktyvą reikia įtraukti visas pardavimo sutartis, įskaitant paslaugų pardavimo sutartis.
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Pakeitimas 424
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) prekė – materialus kilnojamasis daiktas,
išskyrus:

(4) prekė – materialus bet kokios formos
kilnojamasis daiktas, įskaitant tuos, kurie 
parduodami vienetais, pagal tūrį ar svorį, 
taip pat skaitmeniniai produktai;

Or.de

Pagrindimas

Įtraukus skaitmeninius produktus į šią direktyvą bus lengviau ją taikyti programinei įrangai, 
ja taip pat bus galima pasinaudoti siekiant išplėsti prekybos įstatymo taikymo sritį.

Pakeitimas 425
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) prekė – materialus kilnojamasis
daiktas, išskyrus:

(4) prekė – materialus ar nematerialus
daiktas, įskaitant vandenį, dujas ir 
elektros energiją, išskyrus prekes, 
parduodamas vykdant sprendimą arba 
kitais įstatymuose numatytais atvejais.

Or.en

Pagrindimas

Į prekės apibrėžtį reikia įtraukti nematerialius daiktus, kaip antai skaitmeninio turinio 
produktus (programinę įrangą, muzikos įrašus ir pan.). Be to, reikėtų įtraukti dujas, elektros 
energiją ir vandenį, nes šioms prekėms daroma išimtis nelogiška, ypač dėl to, kad naikinami 
tradiciniai valstybiniai monopoliai ir į šią rinką ateina privačios bendrovės.
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Pakeitimas 426
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) prekė – materialus kilnojamasis 
daiktas, išskyrus:

(4) prekė – kilnojamasis daiktas, kuris gali 
būti
- nematerialus, jei vartotojas gali juo 
naudotis nuolat arba jei naudojamasi 
tokiu būdu, kuris galėtų būti prilyginamas 
fiziniam turėjimui;
- materialus, išskyrus:

Or.fr

Pakeitimas 427
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) prekė – materialus kilnojamasis daiktas, 
išskyrus:

(4) prekė – materialus kilnojamasis arba 
nematerialus daiktas, išskyrus:

Or.en

Pakeitimas 428
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) prekė – materialus kilnojamasis
daiktas, išskyrus:

(4) prekė – materialus ar nematerialus
daiktas, įskaitant vandenį, dujas ir 
elektros energiją, išskyrus prekes, 
parduodamas vykdant sprendimą arba 
kitais įstatymuose numatytais atvejais.
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Or.en

Pakeitimas 429
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) prekė – materialus kilnojamasis
daiktas, išskyrus:

(4) prekė – materialus arba nematerialus
daiktas, išskyrus:

Or.en

Pagrindimas

Į prekės apibrėžtį reikia įtraukti nematerialius daiktus siekiant, kad neatitikimo garantijos 
būtų suteikiamos skaitmeninio turinio prekėms. Daugelio skaitmeninių prekių, kurios bus 
nuolat naudojamos, perkėlimas yra apmokama vienkartinė operacija, per kurią vartotojas 
gauna skaitmeninius failus, kuriuos vėliau galės nuolat naudoti. Vartotojo apsaugos požiūriu 
neturėtų būti svarbu, kokia forma pateikiamas ir kokiu būdu perkamas produktas. Vartotojų 
interesai turi būti vienodai saugomi tradicinių sandorių ir internetinės prekybos atvejais.

Pakeitimas 430
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) prekė – materialus kilnojamasis
daiktas, išskyrus:

(4) prekė – materialus ar nematerialus
daiktas, įskaitant vandenį, dujas ir 
elektros energiją, išskyrus prekes, 
parduodamas vykdant sprendimą arba 
kitais įstatymuose numatytais atvejais.

Or.en

Pakeitimas 431
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prekes, parduodamas vykdant 
sprendimą arba kitais įstatymuose 
numatytais atvejais,

Išbraukta.

Or.de

Pakeitimas 432
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prekes, parduodamas vykdant 
sprendimą arba kitais įstatymuose 
numatytais atvejais,

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 433
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prekes, parduodamas vykdant 
sprendimą arba kitais įstatymuose 
numatytais atvejais,

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 434
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prekes, parduodamas vykdant 
sprendimą arba kitais įstatymuose 
numatytais atvejais,

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 435
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) prekes, parduodamas vykdant 
sprendimą arba kitais įstatymuose 
numatytais atvejais,

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 436
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vandenį ir dujas, jeigu jie nėra paruošti 
parduoti riboto tūrio arba nustatyto 
kiekio,

Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Į direktyvos taikymo sritį reikėtų įtraukti vandenį ir dujas, nes šioms prekėms daroma išimtis 
nelogiška, ypač dėl to, kad naikinami tradiciniai valstybiniai monopoliai ir į šią rinką ateina 
privačios bendrovės.
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Pakeitimas 437
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vandenį ir dujas, jeigu jie nėra paruošti 
parduoti riboto tūrio arba nustatyto 
kiekio,

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 438
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vandenį ir dujas, jeigu jie nėra paruošti 
parduoti riboto tūrio arba nustatyto 
kiekio,

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 439
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) elektros energiją. Išbraukta.

Or.de

Pakeitimas 440
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) elektros energiją. Išbraukta.

Or.en

Pagrindimas

Į direktyvos taikymo sritį reikėtų įtraukti elektros energiją, nes jai daroma išimtis nelogiška, 
ypač dėl to, kad naikinami tradiciniai valstybiniai monopoliai ir į šią rinką ateina privačios 
bendrovės.

Pakeitimas 441
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) elektros energiją. Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 442
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) elektros energiją. Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 443
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis



PE450.954v01-00 134/237 AM\836026LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) elektros energiją. Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 444
Andreas Schwab, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) paslaugų sutartis – sutartis, išskyrus 
pardavimo sutartis, pagal kurią 
prekiautojas teikia paslaugas vartotojui;

Išbraukta.

Or.de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas ankstesnis 40 pakeitimas.

Pakeitimas 445
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) paslaugų sutartis – sutartis, išskyrus 
pardavimo sutartis, pagal kurią
prekiautojas teikia paslaugas vartotojui;

(5) paslaugų sutartis – sutartis, pagal kurią
numatytas prekiautojo įsipareigojimas 
teikti paslaugas vartotojui;

Or.fr

Pagrindimas

Nuoroda į pardavimo sutartis gali būti taikoma per plačiai. Supaprastinama ir patikslinama.
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Pakeitimas 446
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) mišrioji sutartis – sutartis, kuri apima 
tiek paslaugų teikimo, tiek prekių tiekimo 
aspektus;

Or.de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas ankstesnis 41 pakeitimas.

Pakeitimas 447
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) viešųjų paslaugų sutartis – dujų ir 
vandens, jeigu jie nėra paruošti parduoti 
riboto tūrio arba nustatyto kiekio 
vienetais, pardavimo ir paslaugų sutartis 
ir elektros energijos tiekimo sutartis;

Or.de

Pagrindimas

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.
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Pakeitimas 448
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nuotolinės prekybos sutartis –
pardavimo ar paslaugų sutartis, sudaryta 
prekiautojui naudojantis viena arba 
daugiau nuotolinio ryšio priemonių;

(6) nuotolinės prekybos sutartis –
pardavimo ar paslaugų sutartis, sudaryta ar 
inicijuota prekiautojui naudojantis viena 
arba daugiau nuotolinio ryšio priemonių;

Or.en

Pagrindimas

Aiškumo sumetimais turėtų būti nurodyta, kad ir sutarties inicijavimas laikomas nuotolinės 
prekybos sutartimi (pvz., jei asmuo užsako prekes telefonu, bet vėliau jas atsiima 
parduotuvėje).

Pakeitimas 449
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nuotolinės prekybos sutartis –
pardavimo ar paslaugų sutartis, sudaryta 
prekiautojui naudojantis viena arba 
daugiau nuotolinio ryšio priemonių;

(6) nuotolinės prekybos sutartis–
prekiautojo ir vartotojo sudaryta
pardavimo ar paslaugų sutartis, kai abi 
šalys kartu fiziškai nedalyvauja ją 
sudarant, bet naudojasi viena arba 
daugiau nuotolinio ryšio priemonių;

Or.fr

Pakeitimas 450
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nuotolinės prekybos sutartis –
pardavimo ar paslaugų sutartis, sudaryta 
prekiautojui naudojantis viena arba 
daugiau nuotolinio ryšio priemonių;

(6) nuotolinės prekybos sutartis –
prekiautojo ir vartotojo prekės tiekimo 
arba paslaugos teikimo sutartis, kuri 
sudaryta pagal nuotolinę pardavimo ar 
paslaugų teikimo sistemą, kai prekiautojas 
ir vartotojas prieš pasirašydami sutartį ar 
jos pasirašymo momentu fiziškai kartu 
nedalyvauja, o naudojasi viena arba 
daugiau nuotolinio ryšio priemonių;

Or.de

Pagrindimas

Iš apibrėžties turėtų būti aišku, kad fizinis šalių nebuvimas ir išskirtinis vienos ar daugiau 
nuotolinių ryšio priemonių naudojimas taikomas ne tik pačiam sutarties pasirašymo 
momentui; asmeninio kontakto ar konsultacijų nevyko ir prieš tai. Dabar įprasta, kad sutartis 
sudaroma šalims kartu fiziškai nedalyvaujant, bet naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis.

Pakeitimas 451
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nuotolinės prekybos sutartis –
pardavimo ar paslaugų sutartis, sudaryta 
prekiautojui naudojantis viena arba 
daugiau nuotolinio ryšio priemonių;

(6) nuotolinės prekybos sutartis –
prekiautojo ir vartotojo prekės tiekimo 
arba paslaugos teikimo sutartis, kuri 
sudaryta pagal nuotolinę pardavimo ar 
paslaugų teikimo sistemą, kai prekiautojas 
ir vartotojas pasirašydami sutartį fiziškai 
kartu nedalyvauja, o naudojasi viena arba 
daugiau nuotolinio ryšio priemonių;

Or.en
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Pakeitimas 452
Werner Langen, Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nuotolinio ryšio priemonės –
priemonės, kuriomis galima naudotis 
sudarant sutartį, prekiautojui ir vartotojui 
fiziškai nedalyvaujant;

(7) nuotolinio ryšio priemonės –
priemonės, kuriomis galima naudotis 
sudarant sutartį, prekiautojui ir vartotojui 
fiziškai nedalyvaujant;

Or.de

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 453
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) ne prekybai skirtose patalpose sudarytos 
sutartys:

8) ne nuolatinėse prekybai skirtose 
patalpose sudarytos sutartys:

(Šis pakeitimas taikomas visam 
dokumento tekstui.)

Or.cs

Pagrindimas

Siūlau visame tekste prie žodžių junginio „prekybai skirtos patalpos“ pridėti žodį 
„nuolatinės“. Taip būtų galima išvengti įprastos praktikos pateikti kompetentingai 
registracijos institucijai informaciją apie prekybai skirtas patalpas, kuriose prekiaujama tik 
vieną ar kelias dienas (pvz., restoranuose, ekskursijų laivuose ar kai prekės siūlomos parduoti 
prekybos centrų vestibiuliuose).
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Pakeitimas 454
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ne prekybai skirtose patalpose
sudarytos sutartys:

(8) ne prekybai skirtose patalpose sudaryta 
sutartis – prekiautojo ir vartotojo sudaryta 
prekės tiekimo arba paslaugos teikimo 
sutartis,
a) sudaryta ne prekybai skirtose patalpose 
fiziškai dalyvaujant prekiautojui ir 
vartotojui, arba kurią tokiomis pačiomis 
aplinkybėmis pasiūlo sudaryti vartotojas, 
išskyrus tuos atvejus, kai vartotojas 
inicijuoja verslo kontaktą su prekiautoju 
turėdamas tikslą sudaryti sutartį, arba
b) sudaryta kartu fiziškai dalyvaujant 
vartotojui ir prekiautojui prekybai skirtose 
patalpose arba kurią vartotojas pasiūlo 
sudaryti prekybai skirtose patalpose po to, 
kai į jį asmeniškai buvo kreiptasi gatvėje 
ir jis buvo įtikintas užeiti į prekybai skirtas 
patalpas, arba
c) sudaryta kartu fiziškai dalyvaujant 
vartotojui ir prekiautojui prekybai skirtose 
patalpose vykstant prekiautojo arba su juo 
dirbančios trečiosios šalies rinkodaros ir 
prekybos tikslais inicijuotai ekskursijai, 
arba kurią tokiomis pačiomis 
aplinkybėmis pasiūlo sudaryti vartotojas;

Or.de

Pagrindimas

Teisė atsisakyti sutarties – išimtis iš pagrindinio sutarčių teisės principo, kuriuo remiantis 
sutarčių turi būti tvirtai laikomasi – pateisinama tik tada, kai yra konkretus pagrindimas. 
Vienas iš tokių pavyzdžių gali būti atvejis, kai vartotojai užklumpami netikėtai, pvz., 
prekiautojui nekviestam atvykus į vartotojo namus ar sustabdžius vartotoją gatvėje Kai 
vartotojas paprašo prekiautoją atvykti į namus arba kai pats inicijuoja sandorį, šis vizitas jam 
nėra netikėtas.
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Pakeitimas 455
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ne prekybai skirtose patalpose
sudarytos sutartys:

(8) ne prekybai skirtose patalpose sudaryta 
sutartis – prekiautojo ir vartotojo sudaryta 
prekės tiekimo arba paslaugos teikimo 
sutartis,

Or.de

Pakeitimas 456
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) ne prekybai skirtose patalpose
sudarytos sutartys:

(8) ne prekybai skirtose patalpose sudaryta 
sutartis – prekiautojo ir vartotojo sudaryta 
prekės tiekimo arba paslaugos teikimo 
sutartis,

Or.en

Pakeitimas 457
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pardavimo ar paslaugų sutartis, sudaryta 
ne prekybai skirtose patalpose fiziškai 
dalyvaujant prekiautojui ir vartotojui, arba 
pardavimo ar paslaugų sutartis, kurią 
tokiomis pačiomis aplinkybėmis pasiūlo
sudaryti vartotojas;

a) pardavimo ar paslaugų sutartis, sudaryta 
ne prekybai skirtose patalpose fiziškai 
dalyvaujant prekiautojui ir vartotojui, net 
jei ją sudaryti pasiūlo vartotojas, arba

Or.fr
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Pagrindimas

Patikslinama ir supaprastinama.

Pakeitimas 458
Damien Abad, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pardavimo ar paslaugų sutartis, sudaryta 
ne prekybai skirtose patalpose fiziškai 
dalyvaujant prekiautojui ir vartotojui, arba 
pardavimo ar paslaugų sutartis, kurią 
tokiomis pačiomis aplinkybėmis pasiūlo
sudaryti vartotojas;

a) pardavimo ar paslaugų sutartis, sudaryta 
ne prekybai skirtose patalpose fiziškai 
dalyvaujant prekiautojui ir vartotojui, net 
jei ją sudaryti pasiūlo vartotojas;

Or.fr

Pagrindimas

Supaprastinamas Komisijos pasiūlymas.

Pakeitimas 459
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pardavimo ar paslaugų sutartis,
sudaryta ne prekybai skirtose patalpose 
fiziškai dalyvaujant prekiautojui ir 
vartotojui, arba pardavimo ar paslaugų 
sutartis, kurią tokiomis pačiomis 
aplinkybėmis pasiūlo sudaryti vartotojas;

a) sudaryta ne prekybai skirtose patalpose 
fiziškai dalyvaujant prekiautojui ir 
vartotojui, arba pardavimo ar paslaugų 
sutartis, kurią tokiomis pačiomis 
aplinkybėmis pasiūlo sudaryti vartotojas, 
arba

Or.de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pakeisti ankstesniąją 2 straipsnio 8 dalies a punkto formuluotę.  
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Kitais atžvilgiais 44 pakeitimas galioja.

Pakeitimas 460
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pardavimo ar paslaugų sutartis, sudaryta
ne prekybai skirtose patalpose fiziškai 
dalyvaujant prekiautojui ir vartotojui,
arba pardavimo ar paslaugų sutartis, 
kurią tokiomis pačiomis aplinkybėmis 
pasiūlo sudaryti vartotojas;

a) pardavimo ar paslaugų sutartis, sudaryta
per prekiautojo organizuojamą ekskursiją 
ne prekiautojui priklausančiose prekybai 
skirtose patalpose arba prekiautojui 
apsilankius vartotojo ar kito vartotojo 
namuose arba vartotojo darbo vietoje, jei 
apsilankoma ne pagal aiškiai pareikštą 
vartotojo prašymą.

Or.en

Pagrindimas

The extension of the rules for door-to-door sales to all contracts concluded away from 
business premises is not appropriate. The special situation consumers face when negotiating 
with a salesman door-to-door or within their own home cannot be applied to every business 
contact in the public arena and/or away from business premises. This extension of the scope 
and the associated information and formal requirements would especially burden the street 
sale of individual magazines and newspapers. Against this background the current definition 
of ‘off-premises contracts’ in the Doorstep Selling Directive should be maintained.

Pakeitimas 461
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pardavimo ar paslaugų sutartis,
sudaryta ne prekybai skirtose patalpose 
fiziškai dalyvaujant prekiautojui ir 
vartotojui, arba pardavimo ar paslaugų 
sutartis, kurią tokiomis pačiomis 

a) prekiautojo su vartotoju sudaryta 
pardavimo ar paslaugų sutartis, kurią 
sudaryti vartotojas buvo įtikintas per 
prekiautojo inicijuotas ir vedamas derybas 
su vartotoju ir jam dalyvaujant ne 
prekiautojo prekybai skirtose patalpose 
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aplinkybėmis pasiūlo sudaryti vartotojas; arba per laisvalaikio renginį;

Or.de

Pagrindimas

Die Definition beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat.
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden 
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Pakeitimas 462
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pardavimo ar paslaugų sutartis,
sudaryta ne prekybai skirtose patalpose 
fiziškai dalyvaujant prekiautojui ir 
vartotojui, arba pardavimo ar paslaugų 
sutartis, kurią tokiomis pačiomis 
aplinkybėmis pasiūlo sudaryti vartotojas;

a) sudaryta ne prekybai skirtose patalpose 
fiziškai dalyvaujant prekiautojui ir 
vartotojui esant vienai iš toliau nurodytų 
situacijų, arba kurią tokiomis pačiomis 
aplinkybėmis pasiūlo sudaryti vartotojas:

Or.de

Pakeitimas 463
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pardavimo ar paslaugų sutartis, sudaryta 
ne prekybai skirtose patalpose fiziškai 
dalyvaujant prekiautojui ir vartotojui, arba
pardavimo ar paslaugų sutartis, kurią 
tokiomis pačiomis aplinkybėmis pasiūlo 
sudaryti vartotojas;

a) pardavimo ar paslaugų sutartis, sudaryta 
ne prekybai skirtose patalpose fiziškai 
dalyvaujant prekiautojui ir vartotojui
vartotojo darbo vietoje arba jo (ar kito 
vartotojo) namuose, išskyrus atvejus, kai 
apsilankoma ne pagal aiškiai pareikštą 
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vartotojo prašymą. Taip būtų išvengta 
sutarčių, kurias pagal valstybių narių 
teisines nuostatas tvirtina viešas 
pareigūnas, kuris turi remtis įstatymu ir 
privalo būti nepriklausomas bei 
nešališkas, o suteikdamas išsamią teisinę 
informaciją privalo užtikrinti, kad
vartotojas sudarytų sutartį tik atidžiai ją 
apsvarstęs ir suvokdamas jos teisinę 
reikšmę;

Or.de

Pakeitimas 464
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pardavimo ar paslaugų sutartis,
sudaryta ne prekybai skirtose patalpose 
fiziškai dalyvaujant prekiautojui ir 
vartotojui, arba pardavimo ar paslaugų 
sutartis, kurią tokiomis pačiomis 
aplinkybėmis pasiūlo sudaryti vartotojas;

a) kuri sudaryta ne prekybai skirtose 
patalpose fiziškai dalyvaujant prekiautojui 
ir vartotojui, išskyrus tuos atvejus, kai
vartotojas inicijuoja verslo kontaktą su 
prekiautoju ar jo agentu turėdamas tikslą 
sudaryti sutartį, arba

Or.en

Pakeitimas 465
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pardavimo ar paslaugų sutartis, sudaryta
ne prekybai skirtose patalpose fiziškai 
dalyvaujant prekiautojui ir vartotojui, 
arba pardavimo ar paslaugų sutartis, 
kurią tokiomis pačiomis aplinkybėmis 
pasiūlo sudaryti vartotojas;

a) pardavimo ar paslaugų sutartis, 
sudaryta:

- per prekiautojo organizuojamą 
ekskursiją ne jam priklausančiose 
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prekybai skirtose patalpose, arba
- prekiautojui apsilankius vartotojo ar kito 
vartotojo namuose arba vartotojo darbo 
vietoje, jei apsilankoma ne pagal aiškiai 
pareikštą vartotojo prašymą.

Or.en

Pagrindimas

Pateikus šią apibrėžtį (2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a, b, c ir d papunkčiai) renovavimo ir 
kitos panašios paslaugos, kai vartotojas pakvietė prekiautoją į savo namus numatyti ir 
suplanuoti renovavimą ir sutartis buvo sudaryta vartotojo namuose, būtų neįtrauktos į ne 
prekybai skirtose patalpose sudaromos sutarties taikymo sritį. Šiuo atveju nebūtų pagrindo 
taikyti atsisakymo ir pan. teises, kurios paprastai taikomos ne prekybai skirtose patalpose 
sudaromose sutartyse.

Pakeitimas 466
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunkčio i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vartotojo darbo arba gyvenamojoje 
vietoje, išskyrus atvejus, kai vartotojas 
savo iniciatyva prieš tai pakvietė 
prekiautoją,

Or.de

Pakeitimas 467
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunkčio ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) prekiautojo arba trečiosios šalies bent 
jau, inter alia, prekiautojo naudai 
organizuojamame laisvalaikio renginyje, 
arba
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Or.de

Pakeitimas 468
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunkčio iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) transporto priemonėje arba viešoje 
vietoje;

Or.de

Pakeitimas 469
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a papunkčio i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Kasdieniai sandoriai
Pardavimo ar paslaugų sutartys, kurių 
atveju sutartis paprastai visiškai įvykdoma 
iškart po jos sudarymo. 

Or.de

Pakeitimas 470
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pardavimo ar paslaugų sutartis, dėl 
kurios derėtasi ne prekybai skirtose 
patalpose ir kuri sudaryta prekybai 
skirtose patalpose, fiziškai dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui.

Išbraukta.

Or.de
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Pagrindimas

Absatz 8 beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat.
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden 
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Pakeitimas 471
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pardavimo ar paslaugų sutartis, dėl 
kurios derėtasi ne prekybai skirtose 
patalpose ir kuri sudaryta prekybai 
skirtose patalpose, fiziškai dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui.

Išbraukta.

Or.de

Pakeitimas 472
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pardavimo ar paslaugų sutartis, dėl 
kurios derėtasi ne prekybai skirtose 
patalpose ir kuri sudaryta prekybai skirtose 
patalpose, fiziškai dalyvaujant prekiautojui 
ir vartotojui.

b) pardavimo ar paslaugų sutartis, dėl 
kurios derėtasi ne prekybai skirtose 
patalpose ir kuri sudaryta prekybai skirtose 
patalpose, fiziškai dalyvaujant prekiautojui 
ir vartotojui, išskyrus sutartis, kurių 
autentiškumą remdamasis valstybių narių 
nuostatomis tvirtina valstybės pareigūnas,  
kuris pagal įstatymus turi būti 
nepriklausomas ir nešališkas bei kuris, 
pateikdamas išsamią teisinę informaciją, 
turi užtikrinti, kad vartotojas sudarys 
sutartį tik atitinkamai apmąstęs ir visiškai 
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suvokdamas jos teisinę reikšmę 
(autentiškas dokumentas). 

Or.en

Pagrindimas

The concept of the conclusion of the ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
many Member States also apply to contracts which, due to the specific context in which they 
are concluded, given the participation of a public official, guarantee to reach the objectives 
envisaged by the directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and 
guaranteeing that he/she is provided with detailed information. Consequently, it is not 
appropriate to include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach 
on the national systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment 
also corresponds to the EC acquis.

Pakeitimas 473
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pardavimo ar paslaugų sutartis, dėl 
kurios derėtasi ne prekybai skirtose 
patalpose ir kuri sudaryta prekybai 
skirtose patalpose, fiziškai dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui.

b) sutartis, sudaryta prekybai skirtose 
patalpose, kurią vartotojas buvo įtikintas 
sudaryti derybų metu esant a punkte 
nurodytoms aplinkybėms.

Or.de

Pakeitimas 474
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pardavimo ar paslaugų sutartis, dėl 
kurios derėtasi ne prekybai skirtose 

b) sutartis, sudaryta prekybai skirtose 
patalpose, tačiau kurios turinio 
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patalpose ir kuri sudaryta prekybai 
skirtose patalpose, fiziškai dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui.

pagrindiniai aspektai apibrėžti ne 
prekybai skirtose patalpose, fiziškai 
dalyvaujant prekiautojui ir vartotojui;

Išskyrus sutartis, kurių autentiškumą 
remdamasis valstybėse narėse 
galiojančiomis nuostatomis tvirtina 
valstybės pareigūnas.

Or.en

Pakeitimas 475
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pardavimo ar paslaugų sutartis, dėl 
kurios derėtasi ne prekybai skirtose 
patalpose ir kuri sudaryta prekybai 
skirtose patalpose, fiziškai dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui.

b) prekių tiekimo ar paslaugų teikimo 
sutartis, išskyrus tas sutartis, kurių atveju 
vartotojas prašė, kad prekiautojas 
apsilankytų.

Or.en

Pagrindimas

Pateikus šią apibrėžtį (2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a, b, c ir d papunkčiai) renovavimo ir 
kitos panašios paslaugos, kai vartotojas pakvietė prekiautoją į savo namus numatyti ir 
suplanuoti renovavimą ir sutartis buvo sudaryta vartotojo namuose, būtų neįtrauktos į ne 
prekybai skirtose patalpose sudaromos sutarties taikymo sritį. Būtų neprasminga šiuo atveju 
taikyti atsisakymo teises ir pan., kurios paprastai taikomos ne prekybai skirtose patalpose 
sudaromose sutartyse.

Pakeitimas 476
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pardavimo ar paslaugų sutartis, 
kurios atveju vartotojas pateikė pasiūlymą 
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esant sąlygoms, panašioms į a ar b 
papunkčiuose aprašytas sąlygas, nors 
vartotojas nebuvo įpareigotas pagal šį 
pasiūlymą prieš jį priimant prekiautojui.

Or.enPagrindimas

Pateikus šią apibrėžtį (2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a, b, c ir d papunkčiai) renovavimo ir 
kitos panašios paslaugos, kai vartotojas pakvietė prekiautoją į savo namus numatyti ir 
suplanuoti renovavimą ir sutartis buvo sudaryta vartotojo namuose, būtų neįtrauktos į ne 
prekybai skirtose patalpose sudaromos sutarties taikymo sritį. Būtų neprasminga šiuo atveju 
taikyti atsisakymo teises ir pan., kurios paprastai taikomos ne prekybai skirtose patalpose 
sudaromose sutartyse.

Pakeitimas 477
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto b b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) bet koks vartotojo pateiktas 
pasiūlymas pagal sutartį esant sąlygoms, 
kurios panašios į a ar b papunkčiuose 
aprašytas sąlygas, kai vartotojas privalo 
laikytis pasiūlymo sąlygų.

Or.enPagrindimas

Pateikus šią apibrėžtį (2 straipsnio 1 dalies 8 punkto a, b, c ir d papunkčiai) renovavimo ir 
kitos panašios paslaugos, kai vartotojas pakvietė prekiautoją į savo namus numatyti ir 
suplanuoti renovavimą ir sutartis buvo sudaryta vartotojo namuose, būtų neįtrauktos į ne 
prekybai skirtose patalpose sudaromos sutarties taikymo sritį.  Būtų neprasminga šiuo atveju 
taikyti atsisakymo teises ir pan., kurios paprastai taikomos ne prekybai skirtose patalpose 
sudaromose sutartyse.

Pakeitimas 478
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto b a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pardavimo arba paslaugų sutartis, 
nepriklausomai nuo to, kaip ji buvo 
sudaryta, po pardavimo ar paslaugų 
sutarties pagal a ar b papunkčius 
sudaryta tarp to paties prekiautojo ir 
vartotojo ir susijusi su tais pačiais 
produktais.

Or.en

Pakeitimas 479
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) sudaryta per prekiautojo ekskursiją 
siekiant reklamuoti ir parduoti vartotojo 
įsigytas prekes ar paslaugas.

Or.en

Pakeitimas 480
Philippe Juvin, Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) sutartims, kurių autentiškumą 
remdamasis  valstybių narių teise tvirtina 
valstybės pareigūnas, ši direktyva 
netaikoma.

Or.fr

Pagrindimas

Žr. 14 konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 481
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 8 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jos neturi apimti kasdienių sandorių, 
kurių vertė ne didesnė negu 60 EUR, 
sutarčių, kurias prekiautojas visiškai 
įvykdo iškart po jų sudarymo. 

Or.de

Pagrindimas

Mažos vertės kasdienių sandorių atveju reikalavimai teikti informaciją, kurie nėra tikrai 
reikalingi vartotojo apsaugos tikslais, prekiautojams būtų didelė našta. 

Pakeitimas 482
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) prekybai skirtos patalpos: (9) prekybai skirtos patalpos reiškia bet 
kurias nekilnojamąsias ar kilnojamąsias 
mažmeninės prekybos patalpas, įskaitant 
sezoninės mažmeninės prekybos patalpas, 
kur prekiautojas vykdo savo nuolatinę 
veiklą;

Or.en

Pagrindimas

Taisyklės, reglamentuojančios ne prekybai skirtose patalpose sudarytas sutartis, turėtų būti 
taikomos turgaviečių prekystaliuose ir parodų stenduose, visų pirma dėl to, kad vartotojams 
dažnai daromas psichologinis spaudimas ir prekiautojai juos dažnai įtikina siūlydami 
specialias sąlygas vietoje.
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Pakeitimas 483
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nekilnojamosios ir kilnojamosios 
mažmeninės prekybos patalpos, įskaitant 
sezoninės mažmeninės prekybos patalpas, 
kuriose prekiautojas vykdo nuolatinę 
veiklą;

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 484
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turgaviečių prekystaliai ir parodų 
stendai, kuriose prekiautojas vykdo 
nuolatinę ar laikiną veiklą.

Išbraukta.

Or.de

Pakeitimas 485
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turgaviečių prekystaliai ir parodų 
stendai, kuriose prekiautojas vykdo 
nuolatinę ar laikiną veiklą.

Išbraukta.

Or.en
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Pagrindimas

Taisyklės, reglamentuojančios ne prekybai skirtose patalpose sudarytas sutartis, turėtų būti 
taikomos turgaviečių prekystaliuose ir parodų stenduose, visų pirma dėl to, kad vartotojams 
dažnai daromas psichologinis spaudimas ir prekiautojai juos dažnai įtikina siūlydami 
specialias sąlygas vietoje.

Pakeitimas 486
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turgaviečių prekystaliai ir parodų 
stendai, kuriose prekiautojas vykdo 
nuolatinę ar laikiną veiklą.

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 487
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turgaviečių prekystaliai ir parodų 
stendai, kuriose prekiautojas vykdo 
nuolatinę ar laikiną veiklą.

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 488
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turgaviečių prekystaliai ir parodų 
stendai, kuriose prekiautojas vykdo 

Išbraukta.
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nuolatinę ar laikiną veiklą.

Or.en

Pakeitimas 489
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turgaviečių prekystaliai ir parodų 
stendai, kuriose prekiautojas vykdo 
nuolatinę ar laikiną veiklą.

b) turgaviečių prekystaliai, kur prekiautojas 
vykdo nuolatinę ar laikiną veiklą.

Or.fr

Pakeitimas 490
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) užsakymo blankas – dokumentas, 
kuriame išdėstomos sutarties sąlygos ir 
kurį, prieš pasirašydamas sutartį, ne 
prekybai skirtose patalpose pasirašo 
vartotojas;

11) raštu – pranešimų ar informacijos 
perdavimas spausdinto dokumento forma.
Bet kuris elektroninėmis priemonėmis 
parengtas pranešimas, kuris yra ilgalaikis 
įrašas gavėjui prieinamoje patvarioje 
laikmenoje, prilygsta parengtam raštu.
(Visos dabartinės direktyvos nuostatos, 
susijusios su patvariosiomis laikmenomis, 
turėtų būti pakeistos, kad būtų nurodytas 
parengimas raštu).

Or.de

Pagrindimas

Apibrėžiant tai, kas parengta raštu, atsižvelgiama į praktiką: informacija paprastai siunčiama 
elektroniniu paštu ir popieriuje.  Šis požiūris atitinka sprendimą, susijusį su susitarimais dėl 
jurisdikcijos, kuris pateiktas Reglamento 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų 
civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 23 straipsnio 2 dalyje. 
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Pakeitimas 491
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) produktas – prekė arba paslauga, 
įskaitant nekilnojamąjį turtą, teises ir 
pareigas;

(12) produktas – prekė arba paslauga;

Or.en

Pakeitimas 492
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) viešasis aukcionas – prekybos būdas, 
kai prekiautojas prekes ar paslaugas siūlo 
vartotojams, kurie asmeniškai dalyvauja 
arba kuriems suteikiama galimybė 
asmeniškai dalyvauti varžytynėse, kurioms 
vadovauja aukciono vadovas ir kuriose 
prekę ar paslaugą įsigyja didžiausią kainą 
pasiūlęs asmuo;

(16) viešasis aukcionas – prekybos būdas, 
kai trečioji šalis, veikianti kaip 
prekiautojo agentas, prekes ar paslaugas 
siūlo vartotojams, kurie asmeniškai 
dalyvauja arba kuriems suteikiama 
galimybė asmeniškai dalyvauti skaidriose
varžytynėse. Kaip agentas veikianti 
trečioji šalis prisideda prie prekybos ar 
paslaugų sutarties sudarymo pasibaigus 
procedūrai prekes ar paslaugas 
parduodama iš varžytynių didžiausią
kainą pasiūliusiam asmeniui. 

Or.fr

Pakeitimas 493
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 16 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) viešasis aukcionas – prekybos būdas, 
kai prekiautojas prekes ar paslaugas siūlo 
vartotojams, kurie asmeniškai dalyvauja 
arba kuriems suteikiama galimybė 
asmeniškai dalyvauti varžytynėse, kurioms 
vadovauja aukciono vadovas ir kuriose 
prekę ar paslaugą įsigyja didžiausią kainą 
pasiūlęs asmuo;

(16) Netaikoma tekstui lietuvių kalba.

Or.en

Pakeitimas 494
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) garantija – prekiautojo ar gamintojo 
(laiduotojo) įsipareigojimas grąžinti 
vartotojui jo sumokėtą sumą arba pakeisti, 
sutaisyti ar suremontuoti prekes, 
neatitinkančias garantijos dokumente ar 
reklamoje, pateikiamoje sudarant sutartį ar 
anksčiau, išdėstytų sąlygų;

(18) garantija – prekiautojo ar gamintojo 
(laiduotojo) įsipareigojimas (papildantis jo 
teisinius įsipareigojimus, susijusius su 
atitikties garantija) grąžinti vartotojui jo 
sumokėtą sumą arba pakeisti, sutaisyti ar 
suremontuoti prekes, neatitinkančias 
garantijos dokumente ar reklamoje, 
pateikiamoje sudarant sutartį ar anksčiau, 
išdėstytų sąlygų ar kitų reikalavimų, 
nesusijusių su atitiktimi;

Or.fr

Pagrindimas

Komisijos pateiktas pasiūlymas nepriimtinas, nes jame garantija painiojama su atitikties 
garantija, nors garantija yra sutartis, pagal kurią prekiautojas prisiima įsipareigojimus 
vartotojo atžvilgiu, kurie papildo jo su atitikties garantija susijusius įsipareigojimus. Taigi 
garantija gali apimti daug kitų aspektų, susijusių su pardavimo sandoriu, pvz., pristatymas, 
sąmatos mokesčių netaikymas ir t. t. 
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Pakeitimas 495
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) papildoma sutartis – sutartis, pagal 
kurią vartotojas įsigyja prekes ar paslaugas, 
susijusias su nuotolinės prekybos 
sutartimis ar su ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytomis sutartimis; prekės 
tiekiamos, o paslaugos teikiamos 
prekiautojo ar trečiosios šalies, kuri remiasi 
susitarimu su prekiautoju.

(20) papildoma sutartis – sutartis, pagal 
kurią vartotojas įsigyja prekes ar paslaugas, 
susijusias su nuotolinės prekybos 
sutartimis ar su ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytomis sutartimis, kurios 
yra pagrindinės sutartys; prekės tiekiamos, 
o paslaugos teikiamos prekiautojo ar 
trečiosios šalies, kuri remiasi susitarimu su 
prekiautoju.

Or.fr

Pagrindimas

Ši apibrėžtis atitinka daugelį nacionalinės teisės nuostatų. Be to, papildomos sutarties sąvoka 
vartojama Pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe direktyvoje.

Pakeitimas 496
Damien Abad, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) papildoma sutartis – sutartis, pagal 
kurią vartotojas įsigyja prekes ar paslaugas, 
susijusias su nuotolinės prekybos
sutartimis ar su ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytomis sutartimis; prekės 
tiekiamos, o paslaugos teikiamos 
prekiautojo ar trečiosios šalies, kuri remiasi 
susitarimu su prekiautoju.

(20) papildoma sutartis – sutartis, pagal 
kurią vartotojas įsigyja prekes ar paslaugas, 
susijusias su pagrindine pardavimo ar 
paslaugų sutartimi; prekės tiekiamos, o 
paslaugos teikiamos prekiautojo ar 
trečiosios šalies, kuri remiasi susitarimu su 
prekiautoju.

Or.fr

Pagrindimas

Ši apibrėžtis atitinka daugelį nacionalinės teisės nuostatų. Be to, papildomos sutarties sąvoka 
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vartojama Pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe direktyvoje.

Pakeitimas 497
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) papildoma sutartis – sutartis, pagal 
kurią vartotojas įsigyja prekes ar paslaugas, 
susijusias su nuotolinės prekybos 
sutartimis ar su ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytomis sutartimis; prekės 
tiekiamos, o paslaugos teikiamos 
prekiautojo ar trečiosios šalies, kuri remiasi 
susitarimu su prekiautoju.

(20) papildoma sutartis – sutartis, pagal 
kurią vartotojas iš prekiautojo įsigyja 
prekes ar paslaugas, susijusias su 
nuotolinės prekybos sutartimis ar su ne 
prekybai skirtose patalpose sudarytomis 
sutartimis; prekės tiekiamos, o paslaugos 
teikiamos prekiautojo ar trečiosios šalies, 
kuri remiasi susitarimu su prekiautoju.

Or.de

Pakeitimas 498
Werner Langen, Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) prekės, pagamintos pagal vartotojo 
specifikacijas arba aiškiai pritaikytos 
asmeninėms reikmėms – prekės, kurios 
nėra iš anksto pagamintos, o baigiamos 
gaminti remiantis individualiu vartotojo 
pasirinkimu ar sprendimu, susijusiu su 
pvz., spalva, dydžiu, medžiaga ar apdaila, 
kurių dėl to, kad jos gaminamos 
atsižvelgiant į vartotojo pageidavimus 
minėtose srityse, negalima parduoti arba 
galima parduoti tik taikant nepagrįstai 
didelę nuolaidą, ir kurias prekiautojas 
aiškiai nurodė vartotojui kaip 
specializuotas prekes.  

Or.de
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Pagrindimas

Prekės, pagamintos pagal vartotojo specifikacijas, turi būti apibrėžtos kaip speciali 
kategorija. Kitaip teisėje galėtų atsirasti spraga, susijusi su įprasta praktika gaminti 
individualias prekes pagal vartotojo reikalavimus.

Pakeitimas 499
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei vartotojas ar prekiautojas kitai 
sutarties šaliai pateikė elektroninio pašto 
adresą, šioje direktyvoje numatyta 
prievolė teikti informaciją patvariojoje 
laikmenoje yra įgyvendinta, jei 
informacija elektroniniu paštu teikiama 
šiuo adresu.

Or.en

Pakeitimas 500
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikantis Direktyvoje numatytų sąlygų 
ir nuostatų, ji taikoma prekiautojo ir 
vartotojo sudaromoms pardavimo ir 
paslaugų sutartims.

1. Laikantis Direktyvoje numatytų sąlygų 
ir nuostatų, ji taikoma prekiautojo ir 
vartotojo sudaromoms pardavimo ir 
paslaugų sutartims. Šios direktyvos 
nuostatos, taikomos paslaugų sutartims, 
turi būti taikomos viešųjų paslaugų 
sutartims pagal 2 straipsnio 5a punktą, 
nepaisant to, ar jos priskiriamos 
pardavimo ar paslaugų sutartims.

Or.de
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Pagrindimas

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Pakeitimas 501
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ši direktyva netaikoma sutartims, 
sudarytoms surengiant viešuosius 
aukcionus.

Or.fr

Pakeitimas 502
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Ši direktyva netaikoma sutartims, 
sudarytoms pas notarus arba atitinkamų 
profesijų atstovus.

Or.fr

Pakeitimas 503
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Ši direktyva netaikoma sveikatos 
apsaugos ar farmacinėms paslaugoms.

Or.fr

Pakeitimas 504
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva taikoma tik toms finansinių 
paslaugų sutartims, kurios sudarytos ne 
prekybai skirtose patalpose (8–
20 straipsniai), kurios yra nesąžiningos 
(30–39 straipsniai) ir neatitinka bendrųjų 
nuostatų (40–46 straipsniai) drauge 
atsižvelgiant į 4 straipsnį, kuriuo 
reglamentuojamas visiškas suderinimas.

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 505
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva taikoma tik toms finansinių 
paslaugų sutartims, kurios sudarytos ne 
prekybai skirtose patalpose (8–
20 straipsniai), kurios yra nesąžiningos 
(30–39 straipsniai) ir neatitinka bendrųjų 
nuostatų (40–46 straipsniai) drauge 
atsižvelgiant į 4 straipsnį, kuriuo 
reglamentuojamas visiškas suderinimas.

Išbraukta.

Or.en
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Pakeitimas 506
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva taikoma tik toms finansinių 
paslaugų sutartims, kurios sudarytos ne 
prekybai skirtose patalpose (8–
20 straipsniai), kurios yra nesąžiningos 
(30–39 straipsniai) ir neatitinka bendrųjų 
nuostatų (40–46 straipsniai) drauge 
atsižvelgiant į 4 straipsnį, kuriuo 
reglamentuojamas visiškas suderinimas.

2. Direktyva neturi pažeisti Europos 
Sąjungos teisės aktuose dėl specialių 
sutarčių ar sektorių numatytų nuostatų. 

Or.fr

Pagrindimas

Žr. 11 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 507
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva taikoma tik toms finansinių 
paslaugų sutartims, kurios sudarytos ne 
prekybai skirtose patalpose (8–
20 straipsniai), kurios yra nesąžiningos 
(30–39 straipsniai) ir neatitinka bendrųjų 
nuostatų (40–46 straipsniai) drauge 
atsižvelgiant į 4 straipsnį, kuriuo 
reglamentuojamas visiškas suderinimas.

2. Direktyva taikoma tik toms finansinių 
paslaugų sutartims, kurios yra nesąžiningos 
(30–39 straipsniai) ir neatitinka bendrųjų 
nuostatų (40–46 straipsniai) drauge 
atsižvelgiant į 4 straipsnį, kuriuo 
reglamentuojamas visiškas suderinimas.

Or.it

Pagrindimas

Siūloma direktyva turėtų būti taikoma tik finansinėms paslaugoms, kiek tai susiję su I ir V 
skyriais. Kadangi jau galioja įvairios direktyvos (pvz., Vartotojų kreditų direktyva, Direktyva 
dėl nuotolinės prekybos finansinėmis paslaugomis, Direktyva dėl finansinių priemonių rinkų, 
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Mokėjimo paslaugų direktyva, Prospekto direktyva ir t. t.) sukūrus dar vieną teisėkūros 
lygmenį padidėtų sudėtingumas ir būtų užkirstas kelias teisiniam tikrumui. 

Pakeitimas 508
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva taikoma tik toms finansinių 
paslaugų sutartims, kurios sudarytos ne 
prekybai skirtose patalpose (8–
20 straipsniai), kurios yra nesąžiningos 
(30–39 straipsniai) ir neatitinka bendrųjų 
nuostatų (40–46 straipsniai) drauge 
atsižvelgiant į 4 straipsnį, kuriuo 
reglamentuojamas visiškas suderinimas.

2. Direktyva taikoma tik toms finansinių 
paslaugų sutartims, kurios atitinka 
bendrąsias nuostatas (40–46 straipsniai) 
drauge atsižvelgiant į 4 straipsnį, kuriuo 
reglamentuojamas visiškas suderinimas.

Or.de

Pakeitimas 509
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva taikoma tik toms finansinių 
paslaugų sutartims, kurios sudarytos ne 
prekybai skirtose patalpose (8–
20 straipsniai), kurios yra nesąžiningos 
(30–39 straipsniai) ir neatitinka bendrųjų 
nuostatų (40–46 straipsniai) drauge 
atsižvelgiant į 4 straipsnį, kuriuo 
reglamentuojamas visiškas suderinimas.

2. Direktyva taikoma tik toms finansinių 
paslaugų sutartims, kurios yra nesąžiningos 
(30–39 straipsniai) ir neatitinka bendrųjų 
nuostatų (40–46 straipsniai) drauge 
atsižvelgiant į 4 straipsnį, kuriuo 
reglamentuojamas visiškas suderinimas.

Or.en

Pagrindimas

Mažmeninės finansinės paslaugos yra sudėtingi produktai ir todėl valstybėms narėms turi būti 
sudarytos galimybės šiame sektoriuje taikyti specialius informacijos reikalavimus ir naudotis 
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teise atsisakyti sutarties.

Pakeitimas 510
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva taikoma tik toms finansinių 
paslaugų sutartims, kurios sudarytos ne 
prekybai skirtose patalpose (8–
20 straipsniai), kurios yra nesąžiningos 
(30–39 straipsniai) ir neatitinka bendrųjų 
nuostatų (40–46 straipsniai) drauge 
atsižvelgiant į 4 straipsnį, kuriuo 
reglamentuojamas visiškas suderinimas.

2. Direktyva taikoma tik toms finansinių 
paslaugų sutartims, kurios yra nesąžiningos 
(30–39 straipsniai) ir neatitinka bendrųjų 
nuostatų (40–46 straipsniai) drauge 
atsižvelgiant į atitinkamas 2 straipsnio 
apibrėžtis. Valstybės narės nacionalinėje 
teisėje gali išsaugoti ar pradėti taikyti su 
finansinėmis paslaugomis susijusias 
nuostatas, kurios yra griežtesnės negu 30–
39 straipsnio nuostatos.

Or.en

Pakeitimas 511
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Direktyva neturi pažeisti Europos 
Sąjungos teisės aktuose dėl specialių 
sutarčių ar sektorių numatytų nuostatų. 

Or.fr

Pakeitimas 512
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Direktyva netaikoma ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytoms sutartims, 
kurios rengiamos padedant viešam 
pareigūnui, kuris remiantis įstatymu 
privalo būti nepriklausomas ir nešališkas 
ir suteikdamas išsamią teisinę informaciją 
privalo užtikrinti, kad vartotojas sudarytų 
sutartį tik atidžiai ją apsvarstęs ir 
suvokdamas jos teisinę reikšmę.

Or.de

Pagrindimas

Viešo pareigūno, kuris jau remiantis įstatymu privalo būti nepriklausomas ir nešališkas ir 
suteikti išsamią teisinę informaciją šalims, dalyvavimas užtikrina, kad vartotojas sutartį 
sudaro tik atidžiai ją apsvarstęs ir suvokdamas jos teisinę reikšmę. Šių sutarčių įtraukimas į 
direktyvos taikymo sritį būtų netinkamas ir reikštų kišimąsi į valstybių narių teisminę sistemą.

Pakeitimas 513
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ši direktyva netaikoma azartinių 
lošimų veiklai, susijusiai su piniginę vertę 
turinčiais statymais tikimybių principu 
pagrįstų žaidimų metu, įskaitant loterijas, 
lošimą kazino ir lažybas.

Or.de

Pagrindimas

Remiantis Europos Teisingumo Teismo praktika, valstybės narės turi teisę nustatyti savo 
piliečių apsaugos lygį lošimų srityje ir taikyti specialias vartotojų apsaugos taisykles. 
Europos Parlamentas (2009 m. kovo 9 d. rezoliucija) ir Taryba (šiuo metu vykstančios darbo 
grupės diskusijos vartotojų apsaugos klausimais) visuomet pritarė šiai pozicijai. Numačius 
maksimalų vartotojų teisių suderinimą, įskaitant su azartinių lošimų veikla susijusias teises, iš 
valstybių narių būtų atimta teisė priimti sprendimus.
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Pakeitimas 514
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Šio skyriaus nuostatos netaikomos 
nuotolinės prekybos ir ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytoms sutartims:
a) kurios susijusios su nekilnojamojo 
turto teisėmis, išskyrus sutartis dėl 
nekilnojamojo turto nuomos ar sutartis 
dėl darbų, susijusių su nekilnojamuoju 
turtu;
b) dėl finansinių paslaugų;
c) dėl transporto paslaugų.

Or.de

Pagrindimas

Finansinių paslaugų ir transporto paslaugų srityje galiojančiame Bendrijos acquis numatyta 
daug vartotojų apsaugos taisyklių.  Neįtraukiant transporto paslaugų taip pat atsižvelgiama į 
problemas, kurios kiltų ypač šiame sektoriuje taikant plačią ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytų sutarčių apibrėžtį.

Pakeitimas 515
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Šis skyrius netaikomas ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytoms sutartims, 
pagal kurias abiejų pusių sandoriai turi 
būti vykdomi nedelsiant ir mokėjimas 
neviršija 50 EUR, jei įmonės jas paprastai 
sudaro ne prekybai skirtose patalpose 
arba jei įmonė dėl savo pobūdžio neveikia 
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nuolatinėse prekybai skirtose patalpose.

Or.de

Pagrindimas

Taisyklės būtų taikomos netgi perkant rožių puokštę judžiosios prekybos gėlėmis atveju arba 
perkant bilietus rengiamų ekskursijų po miestą atveju. Todėl reikalinga tinkama išimtis. Jei iš 
vartotojo reikalaujama mokėti iškart, jam tiesiogiai bus žinomos finansinės išlaidos, taigi jis 
elgsis atitinkamai apdairiai. Nustačius sumos ribą užkertamas kelias piktnaudžiavimui 
išimtimi.

Pakeitimas 516
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Direktyva neturi įtakos valstybių narių 
bendrajai sutarčių teisei, jei ji nėra 
derinimo pagal šios direktyvos taikymo 
sritį objektas.

Or.en

Pakeitimas 517
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sutartims, patenkančioms į Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
94/47/EB12 ir Tarybos direktyvos 
90/314/EEB13 taikymo sritį, taikomi tik 
30–39 straipsniai, kuriais 
reglamentuojamos su sutarčių sąlygomis 
susijusios vartotojų teisės, drauge su 4 
straipsniu, kuriuo reglamentuojamas 
visiškas suderinimas.

Išbraukta.

12 OL L 280, 1994 10 29, p. 83.
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13 OL L 158, 1990 6 23, p. 59.

Or.en

Pakeitimas 518
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sutartims, patenkančioms į Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
94/47/EB12 ir Tarybos direktyvos 
90/314/EEB13 taikymo sritį, taikomi tik 
30–39 straipsniai, kuriais 
reglamentuojamos su sutarčių sąlygomis 
susijusios vartotojų teisės, drauge su 4 
straipsniu, kuriuo reglamentuojamas 
visiškas suderinimas.

Išbraukta.

12 OL L 280, 1994 10 29, p. 83.
13 OL L 158, 1990 6 23, p. 59.

Or.en

Pakeitimas 519
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šioje direktyvoje nustatytos taisyklės, 
jei jomis nederinamos bendrosios sutarčių 
teisės nuostatos, neturi įtakos 
nacionalinėms nuostatoms bendrosios 
sutarčių teisės srityje.

Or.fr
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Pakeitimas 520
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 5, 7, 9 ir 11 straipsniai taikomi 
nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2006/123/EB14 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2000/31/EB15 nustatytų 
reikalavimų teikti informaciją nuostatų.

Išbraukta.

14 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
15 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.

Or.en

Pakeitimas 521
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 5, 7, 9 ir 11 straipsniai taikomi 
nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2006/123/EB14 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2000/31/EB15 nustatytų 
reikalavimų teikti informaciją nuostatų.

Išbraukta.

14 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.
15 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.

Or.en

Pakeitimas 522
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 5, 7, 9 ir 11 straipsniai taikomi
nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2006/123/EB[1] ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2000/31/EB[2] nustatytų reikalavimų teikti 
informaciją nuostatų.

4. Ši direktyva taikoma nepažeidžiant 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/123/EB[1] ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2000/31/EB[2] 
nustatytų reikalavimų teikti informaciją 
nuostatų.

Or.fr

Pakeitimas 523
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 5, 7, 9 ir 11 straipsniai taikomi 
nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2006/123/EB14 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2000/31/EB15 nustatytų reikalavimų teikti 
informaciją nuostatų.

4. Ši direktyva galioja sutartims, kurioms 
taikoma Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2006/123/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/31/EB.

Or.en

Pakeitimas 524
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva netaikoma azartinių lošimų 
veiklai, susijusiai su piniginę vertę 
turinčiais statymais tikimybių principu 
pagrįstų žaidimų metu, įskaitant loterijas, 
lošimą kazino ir lažybas.

Or.en
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Pakeitimas 525
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva netaikoma valstybių narių 
įstatymų nuostatoms, susijusioms su 
nekilnojamojo turto teisiniu pobūdžiu, jo 
nuosavybės pardavimu, įsigijimu ar 
perdavimu arba teisių į nekilnojamąjį 
turtą sukūrimu ar perdavimu. 

Or.de

Pakeitimas 526
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5–29 straipsniai netaikomi sutartims, 
kurias pagal valstybių narių teisines 
nuostatas tvirtina viešas pareigūnas, kuris 
remiantis įstatymu privalo būti 
nepriklausomas ir nešališkas bei 
suteikdamas išsamią teisinę informaciją 
privalo užtikrinti, kad vartotojas sudarytų 
sutartį atidžiai ją apsvarstęs ir 
suvokdamas jos teisinę reikšmę;

Or.de

Pakeitimas 527
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies pirma c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti, kad ši 
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direktyva taikoma tik tokioms sutartims, 
kuriose suma, kurią turi sumokėti 
vartotojas, viršija nustatytą sumą. Ši suma 
negali būti didesnė negu 100 eurų.

Or.de

Pakeitimas 528
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalies pirma d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12–19 straipsniai netaikomi nuotolinės 
prekybos ir ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims dėl apgyvendinimo, 
transporto, automobilių nuomos, viešojo 
maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jei 
jose nustatyta konkreti paslaugų teikimo 
data ar laikotarpis.

Or.de

Pakeitimas 529
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ši direktyva nedaro įtakos valstybių 
narių teisinių nuostatų, susijusių su 
daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą ar su 
nekilnojamuoju turtu susijusių daiktinių 
garantijų sukūrimu, įgijimu ar 
perdavimu, taikymui.

Or.en

Pagrindimas

Patikslinama, kad direktyva nedaro įtakos valstybių narių teisės aktų dėl turto, susijusių su 
nekilnojamojo turto perdavimu arba nekilnojamojo turto teisių kūrimu ar perdavimu, 
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taikymui.

Pakeitimas 530
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ši direktyva nepažeidžia valstybių 
narių įstatymų nuostatų, susijusių su 
nekilnojamojo turto nuosavybės 
pardavimu, įsigijimu ar perdavimu arba 
teisių į nekilnojamąjį turtą sukūrimu, 
įgijimu ar perdavimu. 

Or.de

Pagrindimas

Patikslinama, kad direktyva nepažeidžia valstybių narių teisės aktų dėl turto nuostatų, 
susijusių su nekilnojamojo turto perdavimu arba nekilnojamojo turto teisių kūrimu ar 
perdavimu.

Pakeitimas 531
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad ši 
direktyva taikoma tik tokioms sutartims, 
kuriose suma, kurią turi sumokėti 
vartotojas, viršija nustatytą sumą.

Or.en

Pagrindimas

Į Komisijos pasiūlymą neįtraukta de-minimis išlyga, nors ši išlyga pagrįstai numatyta 
Išnešiojamosios prekybos direktyvoje 85/577/EEB (3 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad 
dokumente numatyti išsamūs informavimo ir formalumų reikalavimai bus taikomi visoms 



AM\836026LT.doc 175/237 PE450.954v01-00

LT

sutartims ir dėl to bus labai apsunkintas arba net neįmanomas laikraščių ir žurnalų 
pardavimas gatvėse. Todėl de-minimis išlyga yra ne tik būtina siekiant užtikrinti laisvą ir 
nevaržomą laikraščių prekybą gatvėse, bet ir naudinga vartotojams.

Pakeitimas 532
Damien Abad, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ši direktyva netaikoma socialinėms 
paslaugoms, susijusioms su socialinio 
būsto suteikimu, vaikų priežiūra ir 
parama šeimoms ir asmenims, kuriems 
šios paramos nuolat ar laikinai reikia ir 
kurias teikia valstybė, valstybės įgalioti 
subjektai arba valstybės pripažintos 
labdaros organizacijos.

Or.fr

Pagrindimas

 Visuotinės svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje teisės aktuose reglamentuojamos 
atskirai. Jos yra labai svarbios tam, kad būtų užtikrintas socialinės sanglaudos ir solidarumo 
principų taikymas, ir joms neturėtų būti taikoma ši direktyva, kadangi jos skiriasi nuo kitų 
paslaugų. Šis pakeitimas taip pat apima išimtį, numatytą Direktyvos 2006/123/EB dėl 
paslaugų vidaus rinkoje 2 straipsnio 2 dalies j punkte.

Pakeitimas 533
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ši direktyva netaikoma azartinių 
lošimų veiklai, susijusiai su piniginę vertę 
turinčiais statymais tikimybių principu 
pagrįstų žaidimų metu, įskaitant loterijas, 
lošimą kazino ir lažybas.
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Or.en

Pagrindimas

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.

Pakeitimas 534
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ši direktyva nedaro įtakos valstybių 
narių teisinių nuostatų, susijusių su teisių 
į nekilnojamąjį turtą ar su juo susijusių 
garantijų sukūrimu, įgijimu ar 
perdavimu, taikymui.

Or.en

Pakeitimas 535
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ši direktyva netaikoma azartinių 
lošimų veiklai, susijusiai su piniginę vertę 
turinčiais statymais tikimybių principu 
pagrįstų žaidimų metu, įskaitant loterijas, 
lošimą kazino ir lažybas.

Or.en



AM\836026LT.doc 177/237 PE450.954v01-00

LT

Pagrindimas

Valstybės narės turi konkrečias nacionalines taisykles, kad apsaugotų vartotojus nuo rizikos, 
galinčios atsirasti lošiant azartinius lošimus. Jei azartinių lošimų veikla būtų įtraukta į šios 
direktyvos taikymo sritį, tai valstybės narės negalėtų išsaugoti ar priimti daugybės šioje 
srityje, jų nuomone, deramų nuostatų dėl vartotojų apsaugos.

Pakeitimas 536
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nepažeidžiant 4 dalies nuostatų, 
kiekviena šios sutarties nuostata taikoma 
tik tuomet, jei kituose Sąjungos teisės 
aktuose nėra konkrečių su tuo pačiu 
tikslu susijusių nuostatų. 

Or.en

Pakeitimas 537
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Valstybės narės, remdamosi Sąjungos 
teise, gali toliau taikyti ar numatyti 
deramus ir proporcingus papildomus 
informacijos pateikimo ar su pristatymu 
susijusius reikalavimus, kurie būtų 
patvirtinti atlikus ekonomikos sektoriaus 
tyrimą ar studiją, iš kurios būtų matyti, 
kad tame sektoriuje vartotojai patiria žalą 
ar nėra konkurencijos.

Or.en
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Pakeitimas 538
Louis Grech

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Ši direktyva nedaro įtakos valstybių 
narių teisinių nuostatų, susijusių su 
daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą ar su 
nekilnojamuoju turtu susijusių daiktinių 
garantijų sukūrimu, įgijimu ar 
perdavimu, taikymui.

Or.en

Pagrindimas

Patikslinama, kad direktyva nedaro įtakos valstybių narių teisės aktų dėl turto, susijusių su 
nekilnojamojo turto perdavimu arba nekilnojamojo turto teisių kūrimu ar perdavimu, 
taikymui.

Pakeitimas 539
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visiškas suderinimas Suderinimo laipsnis

Or.fr

Pakeitimas 540
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visiškas suderinimas Minimalus suderinimas

Or.en

Pakeitimas 541
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visiškas suderinimas Suderinimo rodiklis

Or.el

Pakeitimas 542
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nacionalinėje teisėje 
negali taikyti ar pradėti taikyti nuostatų, 
nukrypstančių nuo šios direktyvos 
nuostatų, įskaitant įvairaus griežtumo 
nuostatas, kuriomis užtikrinama 
nevienodo lygmens vartotojų apsauga.

Išbraukta.

Or.en

Pakeitimas 543
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis ir 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nacionalinėje teisėje negali 1. Išskyrus 2 dalyje numatytus atvejus,
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taikyti ar pradėti taikyti nuostatų, 
nukrypstančių nuo šios direktyvos
nuostatų, įskaitant įvairaus griežtumo 
nuostatas, kuriomis užtikrinama nevienodo 
lygmens vartotojų apsauga.

valstybės narės, siekdamos užtikrinti 
aukštesnio lygio vartotojų apsaugą, šia 
direktyva aprėpiamoje srityje gali priimti 
ar palikti galioti griežtesnes nuostatas.

1a. Valstybės narės nacionalinėje teisėje 
negali taikyti ar pradėti taikyti nuostatų, 
nukrypstančių nuo 12–17 straipsnių 
nuostatų, įskaitant įvairaus griežtumo 
nuostatas, kuriomis užtikrinama nevienodo 
lygmens vartotojų apsauga.

Or.en

Pagrindimas

Mišrų požiūrį reikėtų patvirtinti tais atvejais, kai visapusiškas suderinimas gali būti 
numatytas tam tikrais konkrečiais aspektais, kai tai įmanoma ir tikslinga.  Siekiant išvengti su 
apibrėžtimi susijusių problemų ir nenumatyto poveikio nacionalinei teisei, pagrindinė 
minimaliu suderinimu grindžiama taisyklė yra neišvengiamai būtina.

Pakeitimas 544
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis ir 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeit imas

Valstybės narės nacionalinėje teisėje negali 
taikyti ar pradėti taikyti nuostatų, 
nukrypstančių nuo šios direktyvos 
nuostatų, įskaitant įvairaus griežtumo
nuostatas, kuriomis užtikrinama nevienodo 
lygmens vartotojų apsauga.

1. Išskyrus 2 dalyje numatytus atvejus, 
valstybės narės, siekdamos užtikrinti 
aukštesnio lygio vartotojų apsaugą, šia 
direktyva aprėpiamoje srityje gali priimti 
ar palikti galioti griežtesnes nuostatas. 
Valstybės narės užtikrina, kad tokios 
nuostatos atitiktų Sutartis.
1a. Valstybės narės nacionalinėje teisėje 
negali taikyti ar pradėti taikyti nuostatų, 
nukrypstančių nuo šios direktyvos 2, 3, 5 
straipsniuose, 12 straipsnio 1–3 dalyse, 
13–18, 22, 23 straipsniuose, 24 straipsnio 
1 ir 2 dalyse ir 31 straipsnio 1–3 dalyse 
numatytų nuostatų, įskaitant griežtesnes
nuostatas, kuriomis užtikrinama nevienodo 
lygmens vartotojų apsauga.
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Or.fr

Pagrindimas

Principe d'harmonisation minimale par défaut, assorti de domaines d'application 
d'harmonisation maximale qui sont explicitement cités, et qui consisteraient dans les 
chapitres/articles suivants : - articles 2 et 3 du chapitre I ; - les chapitres II et III de la 
proposition de la Commission "fusionnés" (c'est-à-dire recentrés sur l'information des 
consommateurs et le droit de rétractation en ce qui concerne les contrats conclus à distance 
et hors établissement) à l'exception des articles 6 (défaut d'information), 10 et 11 (obligations 
formelles), et 19 et 20 (exceptions au droit de rétractation), pour lesquels les Etats membres 
pourraient maintenir ou introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes que 
celles fixées dans la directive, afin d'assurer un niveau plus élevé de protection du 
consommateur. En outre, le paragraphe 12.4 devrait soit être supprimé, soit être adapté pour 
permettre aux Etats membres de garder une flexibilité pour le "hors établissement" 
(possibilité de fixer, à l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle 
l'exécution du contrat ne peut commencer); - articles 22, 23 et 24 paragraphes 1 et 2 du 
chapitre IV ; - article 31 paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre V

Pakeitimas 545
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis ir 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nacionalinėje teisėje
negali taikyti ar pradėti taikyti nuostatų, 
nukrypstančių nuo šios direktyvos 
nuostatų, įskaitant įvairaus griežtumo 
nuostatas, kuriomis užtikrinama
nevienodo lygmens vartotojų apsauga.

1. Valstybės narės nacionalinėje teisėje
gali taikyti ar pradėti taikyti nuostatas, 
nukrypstančias nuo šios direktyvos 
nuostatų, jeigu šiomis nuostatomis
užtikrinama aukštesnio lygio vartotojų 
apsauga.

1a. Šioje direktyvoje numatytos teisės 
vykdomos nepažeidžiant kitų Bendrijos 
teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų 
apsaugą, nuostatų.

Or.en
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Pagrindimas

The general approach of the Directive should be minimum harmonization, as full 
harmonization prevents Member States from maintaining or adopting more stringent rules. 
With a minimum harmonization level in consumer contract law it can be guaranteed that 
consumers benefit from the protection granted to them by consumer protection rules laid 
down in the consumer legislation in force in their Member States and that Member States 
cannot introduce new consumer rights which are to the detriment of the consumers. 
Moreover, this Directive shall not be contrary to the existing consumer protection provisions 
in European laws.

Pakeitimas 546
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nacionalinėje teisėje
negali taikyti ar pradėti taikyti nuostatų, 
nukrypstančių nuo šios direktyvos 
nuostatų, įskaitant įvairaus griežtumo 
nuostatas, kuriomis užtikrinama 
nevienodo lygmens vartotojų apsauga.

Siekdamos užtikrinti aukštesnio lygmens 
vartotojų apsaugą, valstybės narės 
nacionalinėje teisėje gali taikyti ar pradėti 
taikyti nuostatas, nukrypstančias nuo šios 
direktyvos nuostatų.

Or.el

Pagrindimas

Visiškas suderinimas neleistų vartotojams naudotis palankesnėmis nuostatomis, 
galiojančiomis kai kuriose ES valstybėse narėse.

Pakeitimas 547
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nacionalinėje teisėje negali 
taikyti ar pradėti taikyti nuostatų, 
nukrypstančių nuo šios direktyvos 
nuostatų, įskaitant įvairaus griežtumo 

Valstybės narės nacionalinėje teisėje negali 
taikyti ar pradėti taikyti nuostatų, 
nukrypstančių nuo šios direktyvos 
nuostatų, įskaitant įvairaus griežtumo 
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nuostatas, kuriomis užtikrinama nevienodo 
lygmens vartotojų apsauga.

nuostatas, kuriomis užtikrinama nevienodo 
lygmens vartotojų apsauga, nebent šioje 
direktyvoje numatoma kitaip.

Or.en

Pakeitimas 548
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei atitinkamose šios direktyvos 
nuostatose nenurodyta kitaip, valstybės 
narės, siekdamos užtikrinti aukštesnio 
lygio vartotojų apsaugą, gali patvirtinti 
arba toliau taikyti galiojančias griežtesnes 
Sutarties reikalavimus atitinkančias 
nuostatas, susijusias su šios direktyvos 
aprėpiama sritimi.

Or.en

Pakeitimas 549
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės, siekdamos užtikrinti 
aukštesnio lygio vartotojų apsaugą, toliau 
taiko ar pradeda taikyti griežtesnes 
nuostatas pagal šią direktyvą derinamoje 
srityje, minėtosios nuostatos turi atitikti 
Sutarties reikalavimus ir apie jas turi būti 
informuota Komisija.
Komisija paskelbia šią informaciją 
tinklavietėje arba kitu lengvai prieinamu 
būdu.

Or.en
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Pakeitimas 550
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies pirma c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šią direktyvą numatytos teisės 
taikomos nepažeidžiant kitų teisių, 
kuriomis vartotojas gali remtis 
vadovaudamasis nacionalinėmis 
sutartinei ar deliktinei atsakomybei 
taikomomis taisyklėmis.

Or.en

Pakeitimas 551
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šis skyrius taikomas nuotolinės 
prekybos ir ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims.
Šio skyriaus nuostatos netaikomos 
nuotolinės prekybos ir ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytoms sutartims:
a) susijusioms su nekilnojamojo turto 
teisių pardavimu, įgijimu, perdavimu ar 
įkeitimu;
b) susijusioms su pastatų statyba ar 
dideliais pakeitimais, pastatų ar butų 
nuoma.

Or.de

Pagrindimas

Sutartis, susijusias su pastatų statyba ar dideliais pakeitimais, paprastai kruopščiai parengia 
abi sutartį sudarančios šalys, todėl nuostatos dėl atsisakymo teisės nėra reikalingos. 
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Vartotojas visą informaciją gali gauti per derybas;  šiame skyriuje numatyti informavimo 
reikalavimai netinka šio tipo sutartims. Kiekviena valstybė narė turi išsamias ir labai 
skirtingas nuomos sutarčių taisykles.

Pakeitimas 552
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio skyriaus nuostatos netaikomos 
nuotolinės prekybos ir ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytoms sutartims, 
susijusioms su finansinėmis paslaugomis.

Or.de

Pagrindimas

Finansinės paslaugos yra itin kompleksiškos ir išsamios joms skirtos taisyklės jau nustatytos 
kitose direktyvose, įskaitant Vartojimo kreditų direktyvą ir Direktyvą dėl nuotolinės prekybos 
finansinėmis paslaugomis. Informavimo reikalavimai ir vartotojo teisė atsisakyti finansinių 
paslaugų turėtų būti reglamentuojami konkrečiame susijusiame Bendrijos teisės akte.

Pakeitimas 553
Andreas Schwab, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Tikslinis visiškas suderinimas

Jei šiame skyriuje nenustatyta kitaip, 
valstybės narės nacionalinėje teisėje 
negali taikyti ar pradėti taikyti nuostatų, 
nukrypstančių nuo šio skyriaus nuostatų.

Or.de
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Pakeitimas 554
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Sandra Kalniete, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b straipsnis
Taikymo sritis

1. Šis skyrius taikomas nuotolinės 
prekybos ir ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims.
2. Šio skyriaus nuostatos netaikomos 
nuotolinės prekybos ir ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytoms sutartims:
a) susijusioms su nekilnojamojo turto 
teisėmis, išskyrus sutartis dėl 
nekilnojamojo turto nuomos ar sutartis 
dėl darbų, susijusių su nekilnojamuoju 
turtu;
b) patenkančioms į Tarybos direktyvos 
90/314/EEB arba Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2008/122/EB taikymo 
sritį.
3. Šio skyriaus nuostatos netaikomos ne 
prekybai skirtose patalpose sudarytoms:
a) kreditų sutartims, apibrėžtoms Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/48/EB 3 straipsnio c punkte;
b) ne gyvybės draudimo sutartims, 
apibrėžtoms Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/138/EB 2 
straipsnio 2 dalyje ir I priedo A dalyje;
c) gyvybės draudimo sutartims, 
apibrėžtoms Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/138/EB 2 
straipsnio 3 dalyje ir II priede;
d) sutartims, pagal kurias suma, kurią 
turi sumokėti vartotojas, neviršija 20 
EUR.
4. Šios skyriaus nuostatos netaikomos 
nuotolinės prekybos sutartims:
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a) sudarytoms naudojant prekybos 
automatus arba automatizuotose prekybos 
vietose;
b) sudarytoms su telekomunikacijų 
operatoriais jų reikmėms naudojant 
viešus taksofonus, jei šių sutarčių 
objektas yra jų naudojimas, ar sutartims 
dėl vartotojo nustatyto vieno telefono, 
interneto ar fakso ryšio;
c) patenkančioms į Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2002/65/EB taikymo 
sritį.
5. 12–19 straipsniai netaikomi nuotolinės 
prekybos sutartims dėl apgyvendinimo, 
transporto, automobilių nuomos, viešojo 
maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jei 
jose nustatyta konkreti paslaugų teikimo 
data ar laikotarpis.

Or.de

Pagrindimas

Šis pakeitimas pakeičia ankstesnius 65–68 pakeitimus imtinai.

Pakeitimas 555
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Naujas suderinimas 

Jei šioje direktyvoje nenurodyta kitaip, 
valstybės narės, vadovaudamosi 5–
7 straipsnių nuostatomis ir siekdamos 
užtikrinti aukštesnio lygio vartotojų 
apsaugą, gali patvirtinti arba toliau taikyti 
galiojančias griežtesnes Sutarties 
reikalavimus atitinkančias nuostatas, 
susijusias su šios direktyvos aprėpiama 
sritimi.
Valstybės narės negali savo nacionalinėje 
teisėje išsaugoti ar pradėti taikyti 
nuostatų, kurios skiriasi nuo šiame 
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skyriuje išdėstytų nuostatų, išskyrus 
atvejus, kurie nurodyti 9, 10, 
11 straipsniuose, 13 straipsnio 2 dalyje, 19 
ir 20 straipsniuose.

Or.en

Pakeitimas 556
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vartotojui teikiama informacija Vartotojui teikiama informacija ir 
atsisakymo teisė, sudarant nuotolinės 
prekybos sutartis ir sudarant sutartis ne 
prekybai skirtose patalpose

Or.fr

Pagrindimas

Sujungiami Komisijos pasiūlymo II ir II skyriai dėl vartotojui teikiamos informacijos ir 
atsisakymo teisės, sudarant nuotolinės prekybos sutartis ir sudarant sutartis ne prekybai 
skirtose patalpose. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad reikia paisyti šio skyriaus nuostatų 
maksimalaus suderinimo bendro principo ir prireikus į visus potencialiai susijusius 
straipsnius įtraukti minimalaus suderinimo nuostatą.

Pakeitimas 557
Damien Abad, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vartotojui teikiama informacija Vartotojui teikiama informacija ir 
atsisakymo teisė, sudarant nuotolinės 
prekybos sutartis ir sudarant sutartis ne 
prekybai skirtose patalpose

Or.fr
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Pagrindimas

II ir III skyriai turi būti sujungti siekiant užtikrinti vienodą šios direktyvos nuostatų, kurios, 
pranešėjo nuomone, tiesiogiai susijusios su tarpvalstybine prekyba bendrojoje rinkoje, 
pagrindą.

Pakeitimas 558
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vartotojui teikiama informacija Vartotojui teikiama informacija ir 
atsisakymo teisė, sudarant nuotolinės 
prekybos sutartis ir sudarant sutartis ne 
prekybai skirtose patalpose

Or.de

Pakeitimas 559
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vartotojui teikiama informacija Tikslinis visiškas suderinimas

Or.de

Pakeitimas 560
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
-5 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-5 straipsnis

Jei šiame skyriuje apie vartotojui teikiamą 
informaciją ir atsisakymo teisę, sudarant 
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nuotolinės prekybos sutartis ir sudarant 
sutartis ne prekybai skirtose patalpose, 
nenurodyta kitaip, valstybės narės negali 
savo nacionalinėje teisėje taikyti ar 
pradėti taikyti nuostatų, kurios skiriasi 
nuo šiame skyriuje išdėstytų nuostatų.

Or.fr

Pagrindimas

Sujungiami Komisijos pasiūlymo II ir II skyriai dėl vartotojui teikiamos informacijos ir 
atsisakymo teisės, sudarant nuotolinės prekybos sutartis ir sudarant sutartis ne prekybai 
skirtose patalpose. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad reikia paisyti šio skyriaus nuostatų 
maksimalaus suderinimo bendro principo ir prireikus į visus potencialiai susijusius 
straipsnius įtraukti minimalaus suderinimo nuostatą.

Pakeitimas 561
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
-5 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-5 straipsnis

Jei šiame skyriuje nenustatyta kitaip, 
valstybės narės nacionalinėje teisėje 
negali taikyti ar pradėti taikyti nuostatų, 
nukrypstančių nuo šio skyriaus nuostatų 
ir užtikrinančių nevienodo lygmens 
vartotojų apsaugą.

Or.de

Pakeitimas 562
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendri informacijos reikalavimai Informacijos reikalavimai

Or.en

Pakeitimas 563
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarant pardavimo ar paslaugų 
sutartį, prekiautojas pateikia vartotojui
toliau nurodytą informaciją, jeigu ji nėra 
ir be to akivaizdi:

1. Prieš sudarant pardavimo ar paslaugų 
sutartį, prekiautojas pateikia vartotojui 
informaciją apie prekes ir paslaugas,
kurios vartotojas galėtų pagrįstai tikėtis 
atsižvelgiant į specifines sutarties 
aplinkybes ir susijusią reklamą, taip pat 
šią informaciją:

Or.en

Pakeitimas 564
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarant pardavimo ar paslaugų
sutartį, prekiautojas pateikia vartotojui 
toliau nurodytą informaciją, jeigu ji nėra ir 
be to akivaizdi:

1. Tinkamu laiku ir visais atvejais prieš 
sudarant nuotolinės prekybos arba ne 
prekybai skirtose patalpose sudaromą
sutartį, prekiautojas pateikia vartotojui
suprantama kalba aiškiai ir tiksliai toliau 
nurodytą informaciją:

Or.fr

Pagrindimas

Principas, kad prieš sudarant sutartį vartotojas turi turėti tam tikrą informaciją, turi būti 
tvirtai ir aiškiai nustatytas.
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Pakeitimas 565
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarant pardavimo ar paslaugų 
sutartį, prekiautojas pateikia vartotojui 
toliau nurodytą informaciją, jeigu ji nėra ir 
be to akivaizdi:

1. Tinkamu laiku, kad vartotojas galėtų 
veiksmingai nustatyti faktus, ir visais 
atvejais prieš sudarant pardavimo ar 
paslaugų sutartį, prekiautojas pateikia 
vartotojui aiškiai ir suprantamai toliau 
nurodytą informaciją:

Or.fr

Pakeitimas 566
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarant pardavimo ar paslaugų 
sutartį, prekiautojas pateikia vartotojui 
toliau nurodytą informaciją, jeigu ji nėra ir 
be to akivaizdi:

1. Tinkamu laiku ir visais atvejais prieš 
sudarant nuotolinės prekybos arba ne 
prekybai skirtose patalpose sudaromą
sutartį, prekiautojas pateikia vartotojui
suprantama kalba aiškiai ir tiksliai toliau 
nurodytą informaciją:

Or.fr

Pagrindimas

Principas, kad prieš sudarant sutartį vartotojas turi turėti tam tikrą informaciją, turi būti 
tvirtai ir aiškiai nustatytas.
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Pakeitimas 567
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarant pardavimo ar paslaugų 
sutartį, prekiautojas pateikia vartotojui
toliau nurodytą informaciją, jeigu ji nėra ir 
be to akivaizdi:

1. Prieš tam tikrą laiką, iki vartotojas 
susaistomas kokios nors nuotolinės 
prekybos sutarties ar ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytos sutarties, ar 
atitinkamo pasiūlymo, prekiautojas ar jo 
vardu bei pavedimu veikiantis asmuo 
vartotojui aiškiai ir suprantamai pateikia 
toliau nurodytą informaciją:

Or.de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keičiamas ankstesnis 70 pakeitimas.

Pakeitimas 568
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarant pardavimo ar paslaugų 
sutartį, prekiautojas pateikia vartotojui 
toliau nurodytą informaciją, jeigu ji nėra ir 
be to akivaizdi:

1. Prieš sudarant pardavimo ar paslaugų 
sutartį, prekiautojas pateikia vartotojui 
toliau nurodytą informaciją, jeigu ji nėra ir 
be to akivaizdi:

-a) aplinkybė, kad tai yra pardavimo ar 
paslaugų sutartis, o tai reiškia, kad šalių 
ketinimai turi būti apibrėžti remiantis šiuo 
teisiniu susitarimu; 

Or.it
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Pakeitimas 569
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarant pardavimo ar paslaugų 
sutartį, prekiautojas pateikia vartotojui
toliau nurodytą informaciją, jeigu ji nėra 
ir be to akivaizdi:

1. Prieš sudarant pardavimo ar paslaugų 
sutartį, prekiautojas pateikia vartotojui 
informaciją apie prekes ir paslaugas,
kurios vartotojas galėtų pagrįstai tikėtis 
atsižvelgiant į specifines sutarties 
aplinkybes ir susijusią reklamą, taip pat 
šią informaciją:

Or.en

Pakeitimas 570
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarant pardavimo ar paslaugų 
sutartį, prekiautojas pateikia vartotojui 
toliau nurodytą informaciją, jeigu ji nėra ir 
be to akivaizdi:

1. Gerokai prieš tai, kai vartotojas suteikia 
įpareigojantį sutikimą dėl kokios nors 
nuotolinės sutarties ar ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytos sutarties,
prekiautojas ar jo vardu bei pavedimu 
veikiantis asmuo pateikia vartotojui toliau 
nurodytą informaciją, jeigu ji nėra ir be to 
akivaizdi:

Or.de

Pagrindimas

Vartotojai turi gauti informaciją prieš suteikdami savo sutikimą. Tačiau nuo vartotojo 
pasiūlymo iki prekiautojo sutikimo, taigi ir sutarties sudarymo gali praeiti šiek tiek laiko.
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Pakeitimas 571
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš sudarant pardavimo ar paslaugų 
sutartį, prekiautojas pateikia vartotojui 
toliau nurodytą informaciją, jeigu ji nėra ir 
be to akivaizdi:

1. Gerokai prieš sudarant pardavimo ar 
paslaugų sutartį, prekiautojas pateikia 
vartotojui toliau nurodytą informaciją:

Or.en

Pakeitimas 572
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagrindinės produkto ypatybės, tiek, 
kiek tikslinga informacijos priemonės ir 
produkto atžvilgiu;

a) prekės ar paslaugos pavadinimas arba 
apibūdinimas;

Or.de

Pakeitimas 573
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) skaitmeninių produktų atveju, jeigu 
taikytina, techninės apsaugos priemonės 
ir sąveika su paprastai naudojama 
aparatine ir programine įranga, taip pat 
tokios sąveikos stoka;

Or.en
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Pakeitimas 574
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prekiautojo adresas ir jo tapatybės 
duomenys, t. y. vardas, pavardė ar 
pavadinimas, ir, jei taikytina, prekiautojo, 
kurio vardu jis veikia, adresas ir tapatybės 
duomenys;

b) prekiautojo įmonės vietos adresas ir jo 
tapatybės duomenys, t. y. vardas, pavardė 
ar pavadinimas, ir prekiautojo, kurio vardu 
jis veikia, įmonės vietos adresas ir 
tapatybės duomenys;

Or.en

Pagrindimas

Turėtų būti nurodytas prekiautojo tikrosios įmonės vietos adresas.

Pakeitimas 575
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prekiautojo adresas ir jo tapatybės 
duomenys, t. y. vardas, pavardė ar 
pavadinimas, ir, jei taikytina, prekiautojo, 
kurio vardu jis veikia, adresas ir tapatybės 
duomenys;

b) prekiautojo įmonės adresas ir jo 
tapatybės duomenys, t. y. vardas, pavardė 
ar pavadinimas, ir, jei taikytina, 
prekiautojo, kurio vardu jis veikia, įmonės
adresas ir tapatybės duomenys;

Or.en

Pakeitimas 576
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prekiautojo adresas ir jo tapatybės 
duomenys, t. y. vardas, pavardė ar 

b) prekiautojo įmonės adresas ir jo 
tapatybės duomenys, t. y. vardas, pavardė 
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pavadinimas, ir, jei taikytina, prekiautojo, 
kurio vardu jis veikia, adresas ir tapatybės 
duomenys;

ar pavadinimas, ir, jei taikytina, 
prekiautojo, kurio vardu jis veikia, įmonės
adresas ir tapatybės duomenys;

Or.fr

Pakeitimas 577
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prekiautojo adresas ir jo tapatybės 
duomenys, t. y. vardas, pavardė ar 
pavadinimas, ir, jei taikytina, prekiautojo, 
kurio vardu jis veikia, adresas ir tapatybės 
duomenys;

b) prekiautojo įmonės adresas ir jo 
tapatybės duomenys;

Or.de

Pakeitimas 578
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prekiautojo adresas ir jo tapatybės 
duomenys, t. y. vardas, pavardė ar 
pavadinimas, ir, jei taikytina, prekiautojo, 
kurio vardu jis veikia, adresas ir tapatybės 
duomenys;

b) prekiautojo įmonės vietos adresas ir jo 
tapatybės duomenys, t. y. vardas, pavardė 
ar pavadinimas, ir prekiautojo, kurio vardu 
jis veikia, adresas ir tapatybės duomenys;

Or.en

Pakeitimas 579
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kontaktiniai duomenys, įskaitant 
telefono numerį ir visas kitas nuotolinio 
ryšio priemones, kurios sudarytų 
vartotojui sąlygas sparčiai ir tiesiogiai 
kreiptis į prekiautoją ir su juo bendrauti;

Or.en

Pakeitimas 580
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kontaktiniai duomenys, įskaitant 
telefono numerį ir visas kitas nuotolinio 
ryšio priemones (faksas, el. paštas, t. t.), 
kurios sudarytų atitinkamam vartotojui 
sąlygas sparčiai ir tiesiogiai kreiptis į 
prekiautoją ir su juo bendrauti;

Or.fr

Pagrindimas

Neužtenka nurodyti vien tik prekiautojo telefono numerio arba el. pašto adreso. Dažnai 
atsakymo reikia ilgai laukti arba pagal nurodytus kontaktinius duomenis sunku susisiekti. 
Todėl svarbu nurodyti, kad kontaktiniai duomenys turi padėti vartotojui tiesiogiai ir greitai 
susisiekti su prekiautoju.

Pakeitimas 581
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) bent vieną papildomą nuorodą, kaip 
susisiekti su prekiautoju, kuri padėtų 
vartotojui su juo veiksmingai ir greitai 
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susisiekti (telefono numeris, fakso 
numeris arba el. pašto adresas).

Or.fr

Pagrindimas

Svarbu, kad prekiautojas nurodytų bent vieną papildomą kontaktinę priemonę, kuri padėtų 
vartotojams su juo susiekti greitai (nes šiuo tikslu pašto adreso neužtenka) ir veiksmingai (nes 
vartotojams nurodytu telefono numeriu dažnai nepavyksta prisiskambinti).

Pakeitimas 582
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) prekiautojo įmonės adresas ir telefono 
bei fakso numeriai arba, jei turi, el. pašto 
adresas, kad vartotojas galėtų iš tikrųjų 
susisiekti su prekiautoju;

Or.fr

Pagrindimas

Kadangi kartais kai kurių prekiautojų interneto svetainėse nurodytais telefono numeriais 
nepavyksta prisiskambinti, būtina, kad pasiūlyme dėl direktyvos būtų apibrėžtas poreikis 
užtikrinti veiksmingą prekiautojo ir vartotojo ryšį. Visiems vartotojams turi būti užtikrinta 
galimybė susisiekti su prekiautoju, su kuriuo jie sudarė sutartį, ypač tuo atveju, kai iškyla 
problema dėl prekių pristatymo arba dėl sutarties sąlygų vykdymo.

Pakeitimas 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) prekiautojo įmonės adresas ir telefono 
arba fakso numeris ar, jei turi, el. pašto 
adresas, kad vartotojas galėtų greitai 
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susisiekti su prekiautoju ir veiksmingai su 
juo bendrauti;

Or.en

Pagrindimas

Vis daugėja įmonių, kurios nebesinaudoja faksu – ši priemonė greitai bus pasenusi. Siekiama 
visapusiško suderinimo.

Pakeitimas 584
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, arba, 
jeigu dėl produkto pobūdžio ši kaina 
pagrįstai negali būti apskaičiuota iš anksto, 
metodas, kuriuo ši kaina apskaičiuojama, 
prireikus visos papildomos gabenimo, 
pristatymo ir pašto išlaidos arba, jei 
papildomos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių 
negali būti apskaičiuotos iš anksto, 
informacija apie tai, kad gali tekti mokėti 
papildomai;

c) galutinė kaina, į kurią įskaičiuoti 
mokesčiai, arba, jeigu dėl produkto 
pobūdžio ši kaina pagrįstai negali būti 
apskaičiuota iš anksto, metodas, kuriuo ši 
kaina apskaičiuojama, prireikus visos 
papildomos gabenimo, pristatymo ir pašto 
išlaidos arba, jei papildomos išlaidos dėl
pagrįstų priežasčių negali būti 
apskaičiuotos iš anksto, informacija apie 
tai, kad gali tekti mokėti papildomai; tuo 
atveju, kai sudaroma neterminuota 
sutartis, galutinė kaina reiškia visas 
mėnesio išlaidas;

Or.en

Pagrindimas

Vartotojas turėtų mokėti tą kainą, kuri nurodoma pateikiant informaciją prieš sudarant 
sutartį.

Pakeitimas 585
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, arba, 
jeigu dėl produkto pobūdžio ši kaina 
pagrįstai negali būti apskaičiuota iš anksto, 
metodas, kuriuo ši kaina apskaičiuojama, 
prireikus visos papildomos gabenimo, 
pristatymo ir pašto išlaidos arba, jei 
papildomos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių 
negali būti apskaičiuotos iš anksto, 
informacija apie tai, kad gali tekti mokėti 
papildomai;

c) galutinė kaina, į kurią įskaičiuoti 
mokesčiai, arba, jeigu dėl prekių arba 
paslaugos pobūdžio ši kaina pagrįstai 
negali būti apskaičiuota iš anksto, metodas, 
kuriuo ši kaina apskaičiuojama, prireikus 
visos papildomos gabenimo, pristatymo ir 
pašto išlaidos arba, jei papildomos išlaidos 
dėl pagrįstų priežasčių negali būti 
apskaičiuotos iš anksto, informacija apie 
tai, kad gali tekti mokėti papildomai;

Or.fr

Pakeitimas 586
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, arba, 
jeigu dėl produkto pobūdžio ši kaina 
pagrįstai negali būti apskaičiuota iš anksto, 
metodas, kuriuo ši kaina apskaičiuojama, 
prireikus visos papildomos gabenimo, 
pristatymo ir pašto išlaidos arba, jei 
papildomos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių 
negali būti apskaičiuotos iš anksto, 
informacija apie tai, kad gali tekti mokėti 
papildomai;

c) galutinė kaina, į kurią įskaičiuoti 
mokesčiai, arba, jeigu dėl produkto 
pobūdžio ši kaina pagrįstai negali būti 
apskaičiuota iš anksto, metodas, kuriuo ši 
kaina apskaičiuojama, prireikus visos 
papildomos gabenimo, pristatymo ir pašto 
išlaidos arba, jei papildomos išlaidos dėl 
pagrįstų priežasčių negali būti 
apskaičiuotos iš anksto, informacija apie 
tai, kad gali tekti mokėti papildomai; visos 
mėnesio išlaidos turi būti nuromos, kai 
sudaromos neterminuotos sutartys

Or.en

Pakeitimas 587
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, arba, 
jeigu dėl produkto pobūdžio ši kaina 
pagrįstai negali būti apskaičiuota iš anksto, 
metodas, kuriuo ši kaina apskaičiuojama, 
prireikus visos papildomos gabenimo, 
pristatymo ir pašto išlaidos arba, jei 
papildomos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių 
negali būti apskaičiuotos iš anksto, 
informacija apie tai, kad gali tekti mokėti 
papildomai;

c) kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, arba, 
jeigu dėl prekės arba paslaugos pobūdžio 
ši kaina pagrįstai negali būti apskaičiuota iš 
anksto, metodas, kuriuo ši kaina 
apskaičiuojama, prireikus visos 
papildomos gabenimo, pristatymo ir pašto 
išlaidos ir kitos išlaidos arba, jei 
papildomos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių 
negali būti apskaičiuotos iš anksto, 
informacija apie tai, kad gali tekti mokėti 
papildomai;

Or.el

Pakeitimas 588
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, arba, 
jeigu dėl produkto pobūdžio ši kaina 
pagrįstai negali būti apskaičiuota iš anksto, 
metodas, kuriuo ši kaina apskaičiuojama, 
prireikus visos papildomos gabenimo, 
pristatymo ir pašto išlaidos arba, jei 
papildomos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių 
negali būti apskaičiuotos iš anksto, 
informacija apie tai, kad gali tekti mokėti 
papildomai;

c) kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, arba, 
jeigu dėl produkto pobūdžio ši kaina 
pagrįstai negali būti apskaičiuota iš anksto, 
metodas, kuriuo ši kaina apskaičiuojama, 
prireikus visos papildomos gabenimo, 
pristatymo ir pašto išlaidos arba, jei 
papildomos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių 
negali būti apskaičiuotos iš anksto, 
informacija apie tai, kad gali tekti mokėti 
papildomai. Tuo atveju, kai į paslaugų 
sutartį įtrauktas abonementas, kaina 
reiškia visą mėnesio abonentinį mokestį; 
Valstybės narės nacionalinėje teisėje 
negali taikyti ar pradėti taikyti nuostatų, 
nukrypstančių nuo 5 straipsnio nuostatų, 
įskaitant įvairaus griežtumo nuostatas, 
kuriomis siekiama užtikrinti kitokio 
lygmens vartotojų apsaugą.

Or.en
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Pakeitimas 589
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, arba, 
jeigu dėl produkto pobūdžio ši kaina 
pagrįstai negali būti apskaičiuota iš anksto, 
metodas, kuriuo ši kaina apskaičiuojama, 
prireikus visos papildomos gabenimo, 
pristatymo ir pašto išlaidos arba, jei 
papildomos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių 
negali būti apskaičiuotos iš anksto, 
informacija apie tai, kad gali tekti mokėti 
papildomai;

c) galutinė kaina, į kurią įskaičiuoti 
mokesčiai, arba, jeigu dėl produkto 
pobūdžio ši kaina pagrįstai negali būti 
apskaičiuota iš anksto, metodas, kuriuo ši 
kaina apskaičiuojama, prireikus visos 
papildomos gabenimo, pristatymo ir pašto 
išlaidos arba, jei papildomos išlaidos dėl 
pagrįstų priežasčių negali būti 
apskaičiuotos iš anksto, informacija apie 
tai, kad gali tekti mokėti papildomai; jeigu 
taikytina, kainos procentinė dalis, kurią 
reikia sumokėti kaip mokestį už 
kopijavimą asmeniniais tikslais, taikomą 
įrangai arba tuščioms laikmenoms. Tuo 
atveju, kai sudaroma neterminuota 
sutartis, galutinė kaina reiškia visas 
mėnesio išlaidas;

Or.en

Pakeitimas 590
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai,
arba, jeigu dėl produkto pobūdžio ši kaina 
pagrįstai negali būti apskaičiuota iš 
anksto, metodas, kuriuo ši kaina 
apskaičiuojama, prireikus visos 
papildomos gabenimo, pristatymo ir pašto 
išlaidos arba, jei papildomos išlaidos dėl 
pagrįstų priežasčių negali būti 
apskaičiuotos iš anksto, informacija apie 
tai, kad gali tekti mokėti papildomai;

c) galutinė kaina, į kurią įskaičiuoti 
mokesčiai, ir visos papildomos gabenimo, 
pristatymo ir pašto išlaidos arba, jei 
papildomos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių 
negali būti apskaičiuotos iš anksto, 
informacija apie tai, kad gali tekti mokėti 
papildomai;
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Or.el

Pagrindimas

Itin svarbu, kad vartotojai žinotų mokėtiną galutinę kainą, įskaitant visas papildomas 
išlaidas.

Pakeitimas 591
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai,
arba, jeigu dėl produkto pobūdžio ši kaina 
pagrįstai negali būti apskaičiuota iš anksto,
metodas, kuriuo ši kaina apskaičiuojama,
prireikus visos papildomos gabenimo, 
pristatymo ir pašto išlaidos arba, jei 
papildomos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių 
negali būti apskaičiuotos iš anksto, 
informacija apie tai, kad gali tekti mokėti 
papildomai;

c) kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai,
išskyrus tuos atvejus, kai dėl produkto 
pobūdžio arba rinkos, pvz., žaliavų rinkos 
svyravimų ši kaina pagrįstai negali būti 
apskaičiuota iš anksto, prireikus visos 
papildomos gabenimo, pristatymo ir pašto 
išlaidos arba, jei papildomos išlaidos dėl 
pagrįstų priežasčių negali būti 
apskaičiuotos iš anksto, informacija apie 
tai, kad gali tekti mokėti papildomai;

Or.de

Pagrindimas

Negalima tikėtis, kad prekiautojas atskleis, kaip jis apskaičiuoja savo kainas. Reikia 
atsižvelgti į tuos atvejus, kai dėl rinkos svyravimų, kuriems prekiautojas neturi jokios įtakos, 
kaina negali būtų iš anksto tiksliai apskaičiuota.

Pakeitimas 592
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, arba, 
jeigu dėl produkto pobūdžio ši kaina 
pagrįstai negali būti apskaičiuota iš anksto, 

c) kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, arba, 
jeigu dėl produkto pobūdžio ši kaina 
pagrįstai negali būti apskaičiuota iš anksto, 
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metodas, kuriuo ši kaina apskaičiuojama, 
prireikus visos papildomos gabenimo, 
pristatymo ir pašto išlaidos arba, jei 
papildomos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių 
negali būti apskaičiuotos iš anksto, 
informacija apie tai, kad gali tekti mokėti 
papildomai;

metodas, kuriuo ši kaina apskaičiuojama, 
prireikus visos papildomos gabenimo, 
pristatymo ir pašto išlaidos arba, jei 
papildomos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių 
negali būti apskaičiuotos iš anksto, 
informacija apie tai, kad gali tekti mokėti 
papildomai. Tuo atveju, kai į paslaugų 
sutartį įtrauktas abonementas, kaina 
reiškia visą mėnesio abonentinį mokestį;

Or.en

Pakeitimas 593
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, arba, 
jeigu dėl produkto pobūdžio ši kaina 
pagrįstai negali būti apskaičiuota iš anksto, 
metodas, kuriuo ši kaina apskaičiuojama, 
prireikus visos papildomos gabenimo, 
pristatymo ir pašto išlaidos arba, jei 
papildomos išlaidos dėl pagrįstų priežasčių 
negali būti apskaičiuotos iš anksto, 
informacija apie tai, kad gali tekti mokėti 
papildomai;

c) galutinė kaina, į kurią įskaičiuoti 
mokesčiai, arba, jeigu dėl produkto 
pobūdžio ši kaina pagrįstai negali būti 
apskaičiuota iš anksto, metodas, kuriuo ši 
kaina apskaičiuojama, prireikus visos 
papildomos gabenimo, pristatymo ir pašto 
išlaidos arba, jei papildomos išlaidos dėl 
pagrįstų priežasčių negali būti 
apskaičiuotos iš anksto, informacija apie 
tai, kad gali tekti mokėti papildomai; tuo 
atveju, kai sudaroma neterminuota 
sutartis, galutinė kaina reiškia visas 
mėnesio išlaidas;

Or.en

Pakeitimas 594
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kontaktiniai duomenys, įskaitant 
telefono numerį ir visas kitas nuotolinio 
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ryšio priemones, kurios sudarytų 
vartotojui sąlygas sparčiai ir tiesiogiai 
kreiptis į prekiautoją ir su juo bendrauti.

Or.en

Pakeitimas 595
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) apmokėjimo, pristatymo, sutarties 
vykdymo ir skundų nagrinėjimo tvarka, 
jeigu ji skiriasi nuo profesinio atidumo 
reikalavimų;

Išbraukta.

Or.de

Pakeitimas 596
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) apmokėjimo, pristatymo, sutarties 
vykdymo ir skundų nagrinėjimo tvarka, 
jeigu ji skiriasi nuo profesinio atidumo 
reikalavimų;

d) apmokėjimo, pristatymo ir sutarties 
vykdymo tvarka;

Or.en

Pakeitimas 597
Werner Langen, Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) apmokėjimo, pristatymo, sutarties d) apmokėjimo, pristatymo ir sutarties 
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vykdymo ir skundų nagrinėjimo tvarka, 
jeigu ji skiriasi nuo profesinio atidumo 
reikalavimų;

vykdymo tvarka, jeigu ji skiriasi nuo 
profesinio atidumo reikalavimų;

Or.de

Pagrindimas

Es kann Gewerbetreibenden und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen nicht 
zugemutet werden, über das Verfahren zum Umgang mit Beschwerden informieren zu müssen.
Zum einen verfügen mittelständische Unternehmen mangels Ressourcen oft nicht über 
derartige Verfahren. Zum anderen würde die Verpflichtung zu einer negativen Auskunft über 
das Nichtbestehen eines Beschwerdeverfahrens faktisch einen Druck erzeugt, ein solches 
einrichten zu müssen. Es ist im ureigensten Interesse aller Unternehmen mit Kundenkontakt, 
unmittelbar auf deren Wünsche und Beschwerden in angemessener Form und zur 
Zufriedenheit des Kunden zu reagieren. Sollte ein unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren 
bestehen, so wird der Gewerbetreibende von sich aus seine Kunden entsprechend 
informieren. Eine gesetzlich festgeschriebene Pflicht ist in dieser Hinsicht überflüssig und 
kontraproduktiv.

Pakeitimas 598
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) apmokėjimo, pristatymo, sutarties 
vykdymo ir skundų nagrinėjimo tvarka, 
jeigu ji skiriasi nuo profesinio atidumo 
reikalavimų;

d) apmokėjimo, pristatymo ir sutarties 
vykdymo tvarka;

Or.en

Pakeitimas 599
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) apmokėjimo, pristatymo, sutarties 
vykdymo ir skundų nagrinėjimo tvarka, 

d) apmokėjimo, pristatymo, sutarties 
vykdymo, skundų nagrinėjimo tvarka ir 
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jeigu ji skiriasi nuo profesinio atidumo 
reikalavimų;

geografinis adresas, kuriuo vartotojas gali 
teikti skundus;

Or.fr

Pagrindimas

Išbraukiama profesinio atidumo sąvoka, nes ji pernelyg abstrakti ir priklauso nuo 
interpretacijos. Įtraukiamas adresas, kuriuo vartotojai gali teikti savo skundus.

Pakeitimas 600
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) apmokėjimo, pristatymo, sutarties 
vykdymo ir skundų nagrinėjimo tvarka, 
jeigu ji skiriasi nuo profesinio atidumo 
reikalavimų;

d) apmokėjimo, pristatymo ir sutarties 
vykdymo tvarka, kai turi būti susitarta dėl 
tvarkos, kuri nukrypsta nuo įstatymuose 
numatytų nuostatų; 

Or.de

Pagrindimas

Verslo subjektai nėra atsakingi už informacijos apie bendrąsias įstatymuose numatytas 
nuostatas pateikimą. Turėtų būti reikalaujama, jog prekiautojas pateiktų informaciją, tik tada, 
kai jis pageidauja, kad į verslo sandorius būtų įtraukta nuostata, bendru sutarimu leidžianti 
nukrypti nuo įstatymuose nustatytų nuostatų. Reikalavimas pateikti informaciją apie skundų 
nagrinėjimo tvarką būtų nepalankus MVĮ, kurios dažnai neturi jokios oficialios skundų 
nagrinėjimo sistemos.

Pakeitimas 601
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) apmokėjimo, pristatymo, sutarties 
vykdymo ir skundų nagrinėjimo tvarka, 
jeigu ji skiriasi nuo profesinio atidumo 

d) apmokėjimo, pristatymo, sutarties 
vykdymo ir skundų nagrinėjimo tvarka;
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reikalavimų;

Or.fr

Pakeitimas 602
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) apmokėjimo, pristatymo, sutarties 
vykdymo ir skundų nagrinėjimo tvarka, 
jeigu ji skiriasi nuo profesinio atidumo 
reikalavimų;

d) apmokėjimo, pristatymo ir sutarties 
vykdymo tvarka;

Or.de

Pagrindimas

Skundų nagrinėjimo tvarkos nustatymas iš tiesų būtų tik nustatytos nereikšmingos bendrosios 
sąlygos, kurios nesudarytų jokios realios papildomos vertės vartotojams.

Pakeitimas 603
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skundų nagrinėjimo tvarka ir 
prekiautojo (bei, jei taikytina, prekiautojo, 
kurio vardu jis veikia) veiklos vietos 
geografinis adresas, kuriuo vartotojas 
galėtų teikti skundus;

Or.en
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Pakeitimas 604
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) jei taikytina, informacija apie 
galimybes taikiai spręsti ginčus;

Or.en

Pakeitimas 605
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) data, iki kurios prekiautojas 
įsipareigoja pristatyti prekes arba suteikti 
paslaugą;

Or.fr

Pakeitimas 606
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skundų nagrinėjimo tvarka, taip pat 
prekiautojo arba prekiautojo, kurio vardu 
jis veikia, geografinis adresas ir 
geografinis adresas, kuriuo vartotojas turi  
teikti savo skundą;

Or.en
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Pakeitimas 607
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) galimybė taikyti atitinkamus žalos 
atlyginimo mechanizmus, įskaitant 
kolektyvinio žalos atlyginimo ir 
alternatyvaus ginčų sprendimo sistemas.

Or.en

Pakeitimas 608
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei taikytina, teisė atsisakyti sutarties; e) teisė atsisakyti sutarties arba jos 
nebuvimas ir naudojimosi šia teise sąlygos 
ir procedūros, įskaitant galutines prekių 
grąžinimo išlaidas, kaip nustatyta 
I priede;

Or.en

Pakeitimas 609
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei taikytina, teisė atsisakyti sutarties; e) teisė atsisakyti sutarties arba jos 
nebuvimas ir, jei taikytina, naudojimosi 
šia teise sąlygos ir procedūros, kaip 
nustatyta I priede, įskaitant sutarties 
atsisakymo teisės laikotarpį ir prekiautojo, 
kuriam turi būti nusiųstas pranešimas dėl 
sutarties atsisakymo, pavadinimą ir 
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adresą;

Or.fr

Pagrindimas

Svarbu, kad vartotojams būtų suteikta informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir 
naudojimosi šia teise procedūras, taip pat ir apie tai, kad tokia teisė neįmanoma kalbant apie 
tam tikrų rūšių prekes ar paslaugas.

Pakeitimas 610
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei taikytina, teisė atsisakyti sutarties; e) teisė atsisakyti sutarties arba jos 
nebuvimas ir, jei taikytina, naudojimosi 
šia teise sąlygos;

Or.fr

Pakeitimas 611
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei taikytina, teisė atsisakyti sutarties; e) teisė atsisakyti sutarties arba jos 
nebuvimas, taip pat naudojimosi teisėmis 
procedūra ir sąlygos, įskaitant galimas 
prekių grąžinimo išlaidas, jei taikytina;

Or.en

Pakeitimas 612
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei taikytina, teisė atsisakyti sutarties; e) jei numatyta teisė atsisakyti sutarties, 
naudojimosi šia teise sąlygos, laikotarpis 
ir procedūra; šiuo tikslu prekiautojas gali 
naudotis pavyzdiniu teisės atsisakyti 
sutarties išaiškinimu ir pavyzdiniu 
sutarties atsisakymo blanku, pateiktais 
atitinkamai I priedo A ir B dalyse, arba 
pateikti bet kokį kitą vienareikšmį 
pranešimą; jei prekiautojas informuoja 
vartotoją naudodamas pavyzdinį I priedo 
A dalyje pateiktą atsisakymo išaiškinimą, 
jis tenkina šiuos reikalavimus dėl 
informacijos pateikimo;

Or.de

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas vietoj ankstesnio 75 pakeitimo.

Pakeitimas 613
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei taikytina, teisė atsisakyti sutarties; e) teisė atsisakyti sutarties arba jos 
nebuvimas ir naudojimosi šia teise sąlygos 
ir procedūros, įskaitant galutines prekių 
grąžinimo išlaidas, kaip nustatyta 
I priede;

Or.en

Pakeitimas 614
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei taikytina, teisė atsisakyti sutarties; e) jei taikytina, teisė atsisakyti sutarties, 
naudojimosi šia teise sąlygos, laikotarpis 
ir procedūra, taip pat informacija apie tai, 
kad vartotojas turės sumokėti už pagrįstas 
prekiautojų išlaidas pagal 17 straipsnio 
2 dalį, jei jis nusprendžia pasinaudoti teise 
atsisakyti sutarties po to, kai pateikia 
užsakymą pagal 10 straipsnio 2 dalies 
a punktą arba 11 straipsnio 4 dalies 
a punktą;

Or.en

Pakeitimas 615
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei taikytina, teisė atsisakyti sutarties; e) jei numatyta teisė atsisakyti sutarties, 
naudojimosi šia teise sąlygos, laikotarpis 
ir procedūra; šiuo tikslu prekiautojas gali 
naudotis pavyzdiniu teisės atsisakyti 
sutarties išaiškinimu ir pavyzdiniu 
sutarties atsisakymo blanku, pateiktais 
atitinkamai I priedo A ir B dalyse, arba 
pateikti bet kokį kitą vienareikšmį 
pranešimą; jei prekiautojas informuoja 
vartotoją naudodamas pavyzdinį I priedo 
A dalyje pateiktą atsisakymo išaiškinimą, 
jis tenkina šiuos reikalavimus dėl 
informacijos pateikimo;

Or.de

Pagrindimas

Pavyzdinio blanko naudojimas palengvina naštą visoms MVĮ ir užkerta kelią ginčams dėl 
reikalavimų, susijusių su pavyzdiniu išaiškinimu. Dėl teisinio tikrumo svarbu, kad 
prekiautojai galėtų būti tikri, jog naudodami pavyzdį jie suteikia tinkamą informaciją.
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Pakeitimas 616
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei taikytina, teisė atsisakyti sutarties; e) teisė atsisakyti sutarties arba jos 
nebuvimas ir naudojimosi šia teise sąlygos 
ir procedūros, įskaitant galutines prekių 
grąžinimo išlaidas, kaip nustatyta 
I priede;

Or.en

Pagrindimas

Nemanau, kad pakanka vartotojams vien tik nurodyti, kad jie turi teisę atsisakyti sutarties. 
Vietoj to vartotojams taip pat reikėtų paaiškinti, ką tai reiškia praktiškai ir konkrečiai 
nurodyti, kaip veiksmingai pasinaudoti ta teise. Daug vartotojų gauna pradinę konsultaciją 
apie savo teises iš prekiautojo, todėl svarbu, kad prekiautojai būtų įpareigoti teikti 
visapusišką informaciją prekybos vietoje. Jei ši papildoma informacija nepateikiama, kyla 
didelė grėsmė, kad vartotojai nežinos, kaip ir (arba) kada jiems pasinaudoti savo teise 
atsisakyti sutarties. Dėl to ši labai svarbi teisė gali susilpnėti.

Pakeitimas 617
Catherine Soullie

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei taikytina, teisė atsisakyti sutarties; e) teisė atsisakyti sutarties arba jos 
nebuvimas;

Or.en

Pakeitimas 618
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) jei taikytina, paaiškinimas, kam tenka 
prekių grąžinimo išlaidos atsisakius 
sutarties;

Or.en

Pakeitimas 619
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) informacija apie finansines garantijas 
dėl avansu atliktų mokėjimų atgavimo 
sutarties atsisakymo arba nutraukimo 
atveju;

Or.en

Pakeitimas 620
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) jei teisė atsisakyti sutarties netaikoma 
dėl to, jog pateikiamas užsakymas, 
kuriame aiškiai prašoma, kad paslauga 
būtų suteikta teisės atsisakyti sutarties 
laikotarpiu, kaip nustatyta 19 straipsnyje, 
informacija apie tai, kad vartotojas, 
pateikęs tokį užsakymą, negalės 
pasinaudoti teise atsisakyti sutarties; 

Or.fr

Pagrindimas

Kad vartotojas rinkdamasis būtų gerai informuotas, prieš pasirinkdamas jis turi žinoti apie 
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bet kokio užsakymo, kuriame aiškiai prašoma suteikti paslaugą teisės atsisakyti sutarties 
laikotarpiu, pasekmes , t.y. apie tai, kad jis dėl to negalės pasinaudoti savo teise atsisakyti 
sutarties.  

Pakeitimas 621
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) data, iki kurios prekiautojas 
įsipareigoja pristatyti prekes arba suteikti 
paslaugą;

Or.fr

Pagrindimas

Vėliausios galimos pristatymo arba suteikimo datos nurodymas suteikia svarbios 
informacijos, kuri padeda užtikrinti, vartotojai būtų tinkamai informuoti.

Pakeitimas 622
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) informacija apie finansines garantijas 
dėl avansu atliktų mokėjimų atgavimo 
sutarties atsisakymo arba nutraukimo 
atveju;

Or.en

Pakeitimas 623
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) jei taikytina, nurodoma, kam tenka 
prekių grąžinimo išlaidos, kai atsisakoma 
sutarties;

Or.en

Pakeitimas 624
Damien Abad

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) jei pagal 19 straipsnio 1 dalį sutarties 
atsisakymo teisė netaikoma, tai, kad 
vartotojas negali pasinaudoti teise 
atsisakyti sutarties;

Or.fr

Pagrindimas

Svarbu, kad vartotojams būtų suteikta informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir 
naudojimosi šia teise procedūras, taip pat ir apie tai, kad tokia teisė neįmanoma kalbant apie 
tam tikrų rūšių prekes ar paslaugas.

Pakeitimas 625
Damien Abad, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) data, iki kurios prekiautojas 
įsipareigoja pristatyti prekes arba suteikti 
paslaugą;

Or.fr
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Pagrindimas

Vėliausios galimos pristatymo arba suteikimo datos nurodymas suteikia svarbios 
informacijos, kuri padeda užtikrinti, kad vartotojai būtų geriau informuoti. Ji taip pat padės 
pritaikyti mokėjimą pagal prekių ar siūlomų paslaugų pobūdį.

Pakeitimas 626
Damien Abad, Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) tai, kad vartotojas negali naudotis 
teise atsisakyti sutarties, jei jis aiškiai 
prašo, kad paslaugos būtų atliktos teisės 
atsisakyti sutarties laikotarpiu;

Or.fr

Pagrindimas

Teiginys, kad vartotojas negali naudotis teise atsisakyti sutarties, jei jis aiškiai prašo, kad 
paslaugos būtų atliktos teisės atsisakyti sutarties laikotarpiu, taip pat yra svarbi informacija 
vartotojui.

Pakeitimas 627
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) jei taikytina, paaiškinimas, kam tenka 
prekių grąžinimo išlaidos atsisakius 
sutarties;

Or.en
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Pakeitimas 628
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) informacija apie finansines garantijas 
dėl avansu atliktų mokėjimų atgavimo 
sutarties atsisakymo arba nutraukimo 
atveju;

Or.en

Pakeitimas 629
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) jei taikytina, informacija apie tai, ar 
yra elgesio kodeksas ir kaip būtų galima 
su juo susipažinti;

Or.en

Pakeitimas 630
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) informacija apie garantinį aptarnavimą 
ir garantijas, jei taikytina;

Išbraukta.

Or.de
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Pakeitimas 631
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) informacija apie garantinį aptarnavimą ir 
garantijas, jei taikytina;

f) papildomai prie priminimo, kad yra 
teisinė prekių atitikties garantija, 
informacija apie garantinį aptarnavimą ir 
garantijas, jei taikytina;

Or.fr

Pakeitimas 632
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) informacija apie garantinį aptarnavimą ir 
garantijas, jei taikytina;

f) papildomai prie priminimo, kad yra 
teisinė prekių atitikties garantija, 
informacija apie garantinį aptarnavimą ir 
garantijas, jei taikytina;

Or.fr

Pagrindimas

Svarbu priminti, kad yra teisinė prekių atitikties garantija.

Pakeitimas 633
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) jei taikytina, informacija apie tai, ar 
yra elgesio kodeksas ir kaip būtų galima 
su juo susipažinti;
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Or.en

Pakeitimas 634
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) jei taikytina, informacija apie tai, ar 
po įsigijimo teikiamas vartotojų 
aptarnavimas ir kokios jo sąlygos, taip pat 
apie prekybos garantijas;

Or.en

Pakeitimas 635
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) jei taikytina, informacija apie tai, ar 
yra elgesio kodeksas ir kaip būtų galima 
juo pasinaudoti;

Or.en

Pakeitimas 636
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei taikytina, sutarties trukmė arba, jei 
sutartis neterminuota, sutarties nutraukimo 
sąlygos;

g) jei taikytina, sutarties trukmė arba, jei 
sutartis neterminuota ar automatiškai 
pratęsiama, sutarties nutraukimo sąlygos;

Or.en
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Pakeitimas 637
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei taikytina, sutarties trukmė arba, jei 
sutartis neterminuota, sutarties nutraukimo 
sąlygos;

g) jei taikytina, sutarties trukmė arba, jei 
sutartis neterminuota ar automatiškai 
pratęsiama, sutarties nutraukimo sąlygos;

Or.en

Pakeitimas 638
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei taikytina, sutarties trukmė arba, jei 
sutartis neterminuota, sutarties nutraukimo 
sąlygos;

g) jei taikytina, sutarties trukmė arba, jei 
sutartis neterminuota, sutarties nutraukimo 
sąlygos, jei turi būti susitarta dėl sąlygų, 
kurios nukrypsta nuo įstatymuose 
numatytų nuostatų;

Or.de

Pagrindimas

Verslo subjektai nėra atsakingi už informacijos apie bendrąsias įstatymuose  numatytas 
nuostatas pateikimą, ypač turint mintyje tarpvalstybines sutartis pagal Romos I reglamentą, 
kai taikoma vartotojo gyvenamosios vietos ar įprastinės gyvenamosios vietos teisė. Turėtų 
būti reikalaujama, jog prekiautojas pateiktų informaciją, tik tada, kai jis pageidauja, kad į 
verslo sandorius būtų įtraukta nuostata, bendru sutarimu leidžianti nukrypti nuo įstatymuose 
nustatytų nuostatų.

Pakeitimas 639
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei taikytina, sutarties trukmė arba, jei 
sutartis neterminuota, sutarties nutraukimo 
sąlygos;

g) jei taikytina, sutarties trukmė arba, jei 
sutartis neterminuota ar automatiškai 
pratęsiama, sutarties nutraukimo sąlygos;

Or.en

Pakeitimas 640
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei taikytina, sutarties trukmė arba, jei 
sutartis neterminuota, sutarties nutraukimo 
sąlygos;

g) jei taikytina, sutarties trukmė arba, jei 
sutartis neterminuota ar bus automatiškai 
pratęsiama, sutarties nutraukimo sąlygos;

Or.fr

Pakeitimas 641
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) jei taikytina, sutarties trukmė arba, jei 
sutartis neterminuota, sutarties nutraukimo 
sąlygos;

g) jei taikytina, sutarties trukmė arba, jei 
sutartis neterminuota, sutarties nutraukimo 
sąlygos ir kaip tai padaryti;

Or.en

Pakeitimas 642
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) jei taikytina, minimali vartotojų 
sutartinių įsipareigojimų galiojimo 
trukmė;

Išbraukta.

Or.de

Pakeitimas 643
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) išankstinių mokėjimų ir kitų finansinių 
garantijų, kurių prekiautojas gali
reikalauti iš vartotojo, taikymo sąlygos.

Išbraukta.

Or.de

Pakeitimas 644
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) tai, kad su prekiautoju bus sudaryta  
sutartis ir dėl to vartotojas galės 
pasinaudoti šioje direktyvoje numatyta 
apsauga;

Or.en

Pakeitimas 645
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas)



PE450.954v01-00 226/237 AM\836026LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) tai, ar kita sutarties šalis yra 
vartotojas, jei sutartis sudaroma su 
tarpininku;

Or.en

Pakeitimas 646
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ic) laikotarpis, kurį galios pasiūlymas;

Or.en

Pakeitimas 647
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

id) jei taikytina, informacija apie tai, kad 
skaitmeniniams produktams taikomos 
techninės apsaugos priemonės;

Or.en

Pagrindimas

Vartotojai turi gauti pakankamos ir aiškios informacijos apie įsigytų skaitmeninių prekių 
naudojimo apribojimus.
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Pakeitimas 648
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ie) informacija apie skaitmeninių 
produktų sąveiką su aparatine ir 
programine įranga, remiantis tuo, ką 
prekiautojas žino arba pagrįstai turėtų 
žinoti, įskaitant sąveikos nebuvimą;

Or.en

Pagrindimas

Sąveika yra svarbus būdas siekti vartotojo gerovės skaitmeninėje aplinkoje. Perkant 
skaitmenines prekes, vartotojo susidomėjimas priklauso nuo galimybių perkelti duomenis iš 
vienos programinės ar aparatinės įrangos į kitą, taip pat nuo galimybės panaudoti 
skaitmenines prekes jo pasirinktam įtaisui.

Pakeitimas 649
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) jei tikslinga, informacija apie 
skaitmeninių produktų techninių 
apsaugos priemonių taikymą ir 
skaitmeninių produktų sąveiką su 
aparatine ir programine įranga, 
atsižvelgiant į tai, ką prekiautojas žino 
arba pagrįstai turėtų žinoti (įskaitant 
sąveikos nebuvimą);

Or.fr
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Pakeitimas 650
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) informacija apie skaitmeninių 
produktų sąveiką su aparatine ar 
programine įranga, tiek, kiek prekiautojas 
žino, taip pat apie bet kokios rūšies 
nesuderinamumą;

Or.en

Pakeitimas 651
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) informacija apie tai, kad prekiautojas 
sudaro sutartį ir kad dėl to vartotojas gali 
naudotis šioje direktyvoje numatyta 
apsauga;

Or.en

Pakeitimas 652
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ic) jei taikytina, informacija apie tai, kad 
skaitmeniniams produktams taikomos 
techninės apsaugos priemonės;

Or.en
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Pakeitimas 653
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

id) laikotarpis, kurį galios pasiūlymas;

Or.en

Pakeitimas 654
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ie) informacija, ar kita šalis yra 
vartotojas, jei sutartį sudaro tarpininkas;

Or.en

Pakeitimas 655
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) jei taikytina, informacija apie tai, ar 
galima pasinaudoti neteismine skundų ir 
žalos atlyginimo tvarka, kuri taikoma 
verslo subjektui, ir kaip tai padaryti;

Or.de

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas vietoje ankstesnio 77 pakeitimo.
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Pakeitimas 656
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) jei taikytina, informacija apie tai, kad 
skaitmeniniams produktams taikomos 
techninės apsaugos priemonės;

Or.en

Pakeitimas 657
Zuzana Roithová

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) informacija apie skaitmeninių 
produktų sąveiką su aparatine ir 
programine įranga, remiantis tuo, ką 
prekiautojas žino arba pagrįstai turėtų 
žinoti, įskaitant bet kokį sąveikos 
nebuvimą;

Or.en

Pakeitimas 658
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) jei taikytina, informacija apie tai, kad 
skaitmeniniams produktams taikomos 
techninės apsaugos priemonės;

Or.en
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Pagrindimas

Taikoma konkrečiai skaitmeniniams produktams. Vartotojai turi gauti pakankamos ir aiškios 
informacijos apie įsigytų skaitmeninių prekių naudojimo apribojimus, kurie gali būti nustatyti 
sutartyje ir (arba) taikomi technologinėje sistemoje ir paveikti galimybes panaudoti prekę 
taip, kaip vartotojas  nesitiki.

Pakeitimas 659
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) informacija apie skaitmeninių 
produktų suderinamumą su aparatine ir 
programine įranga, remiantis tuo, ką 
prekiautojas žino arba pagrįstai būtų 
galėjęs žinoti, įskaitant bet kokį 
suderinamumo nebuvimą;

Or.en

Pagrindimas

Taikoma konkrečiai skaitmeniniams produktams. Šiuo metu nuostatos dėl informacijos 
reikalavimų neatitinka skaitmeninių prekių specifikos. Perkant skaitmenines prekes, vartotojo 
susidomėjimas priklauso turimos informacijos apie galimybes panaudoti skaitmenines prekes 
jo pasirinktam įtaisui ar  įrangai, taip pat nuo informacijos apie galimybę perkelti duomenis 
iš vienos programinės ar aparatinės įrangos į kitą.

Pakeitimas 660
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Prekiautojas užtikrina, kad 
informacija apie jo geografinį adresą ir 
telefono numerį, taip pat apie kainą, į 
kurią įskaičiuoti mokesčiai, ir teisę 
atsisakyti sutarties būtų pateikiama tokiu 
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būdu, kad vartotojas galėtų ją lengvai 
rasti.

Or.en

Pakeitimas 661
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. jei taikytina, informacija apie tai, kad 
skaitmeniniams produktams taikomos 
techninės apsaugos priemonės;

Or.en

Pakeitimas 662
Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. informacija apie skaitmeninių 
produktų sąveiką su aparatine ir 
programine įranga, remiantis tuo, ką 
prekiautojas žino arba pagrįstai turėtų 
žinoti, įskaitant bet kokį sąveikos 
nebuvimą;

Or.en

Pakeitimas 663
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Viešojo aukciono atveju 1 dalies Išbraukta.
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b punkto informacija gali būti pakeista 
aukciono rengėjo adresu ir tapatybės 
duomenimis.

Or.fr

Pagrindimas

Direktyvos negalima taikyti sutartims, sudaromoms viešojo aukciono būdu. Laikomasi 
pakeitimo dėl 3 straipsnio 1a dalies.

Pakeitimas 664
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės nenustato jokių kitų 
oficialių reikalavimų, taikytinų 
standartinei informacijai apie sutarties 
atsisakymą, nei pateikti I priedo A ir Aa 
dalyse.

Or.fr

Pakeitimas 665
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalis netaikoma pardavimo ir 
paslaugų sutartims, susijusioms su 
kasdieniniais sandėriais ir pagal kurias 
prekiautojas turi suteikti paslaugas iškart 
po sutarties sudarymo.

Or.en
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Pakeitimas 666
Andreas Schwab, Lara Comi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės nenustato jokių kitų 
papildomų reikalavimų dėl pavyzdinio 
teisės atsisakyti sutarties išaiškinimo, 
pateikto I priedo A dalyje, turinio.

Or.de

Pagrindimas

Šis pakeitimas teikiamas vietoje ankstesnio 79 pakeitimo.

Pakeitimas 667
Kurt Lechner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyta informacija yra 
neatskiriama pardavimo ar paslaugų 
sutarties dalis.

Išbraukta.

Or.de

Pakeitimas 668
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyta informacija yra 
neatskiriama pardavimo ar paslaugų 
sutarties dalis.

3. 1 dalyje nurodyta informacija yra 
neatskiriama pardavimo ar paslaugų 
sutarties dalis ir atrodo taip, kaip 
standartinė forma, kurią bus galima gauti 
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visose valstybėse narėse.

Or.en

Pakeitimas 669
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Prekiautojui tenka įrodyti, kad jis 
pateikė informaciją, kurią reikalaujama 
pateikti pagal šį straipsnį.

Or.en

Pagrindimas

Įrodinėjimo pareigą būtina perkelti prekiautojui.

Pakeitimas 670
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Pagal šį straipsnį teikiama 
informacija turi būti pateikta aiškia, 
suprantama kalba ir įskaitomai.

Or.en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje turėtų būti nustatytas skaidrumo reikalavimas.
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Pakeitimas 671
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Jei prekiautojas sudaro pardavimo ar 
paslaugų sutartį su aiškiai nustatoma 
vartotojų grupe, kuri yra ypač 
pažeidžiama atsižvelgiant į prekybos
praktiką arba minimą produktą, pagal šį 
straipsnį teiktina informacija turi būti 
pateikta aiškia ir suprantama vidutiniam 
tos grupės nariui kalba.

Or.en

Pagrindimas

Kalbant apie informacijos reikalavimus, reikėtų atsižvelgti į specialius pažeidžiamų vartotojų 
poreikius.

Pakeitimas 672
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Šis straipsnis neturi įtakos 
informacijos reikalavimams, kurie 
nustatomi prekiautojams remiantis 
specifiniais Bendrijos teisės aktais.

Or.en

Pakeitimas 673
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 d dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Valstybės narės negali nustatyti ar 
išlaikyti savo nacionalinės teisės aktuose 
jokių kitų nuostatų, nei nustatytosios šios 
direktyvos 5 straipsnyje, nepaisant to, ar 
dėl jų vartotojų apsaugos lygis padidėtų ar 
sumažėtų.

Or.de


