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Pakeitimas 1
Ashley Fox

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi sutarčių teisė – tai visų 
nacionalinių taisyklių, reglamentuojančių 
įmonių ir vartotojų elgesį jų rinkose, 
pagrindas; kadangi dėl 27 skirtingų 
teisinių sistemų, taip pat dėl rizikos ir 
išlaidų, atsirandančių vykdant 
tarptautinius sandorius, vidaus rinka 
išlieka suskaidyta,

A. kadangi dėl daugelio veiksnių, įskaitant 
netinkamą esamų teisės aktų dėl 
bendrosios rinkos įgyvendinimą, bendroji 
rinka išlieka suskaidyta,

Or. en

Pakeitimas 2
Emma McClarkin

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi sutarčių teisė – tai visų 
nacionalinių taisyklių, reglamentuojančių 
įmonių ir vartotojų elgesį jų rinkose, 
pagrindas; kadangi dėl 27 skirtingų 
teisinių sistemų, taip pat dėl rizikos ir 
išlaidų, atsirandančių vykdant 
tarptautinius sandorius, vidaus rinka 
išlieka suskaidyta,

A. kadangi dėl daugelio veiksnių, įskaitant 
netinkamą esamų teisės aktų dėl 
bendrosios rinkos įgyvendinimą, bendroji 
rinka išlieka suskaidyta,

Or. en

Pakeitimas 3
Heide Rühle

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi sutarčių teisė – tai visų 
nacionalinių taisyklių, reglamentuojančių 
įmonių ir vartotojų elgesį jų rinkose, 
pagrindas; kadangi dėl 27 skirtingų 
teisinių sistemų, taip pat dėl rizikos ir 
išlaidų, atsirandančių vykdant 
tarptautinius sandorius, vidaus rinka 
išlieka suskaidyta,

A. kadangi reikia išsamesnių tyrimų 
siekiant suprasti, kodėl vidaus rinka 
išlieka suskaidyta ir kaip būtų galima 
geriausiai spręsti šias problemas, įskaitant 
klausimą, kaip užtikrinti, kad esami teisės 
aktai būtų įgyvendinami,

Or. en

Pakeitimas 4
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi sutarčių teisė – tai visų 
nacionalinių taisyklių, reglamentuojančių 
įmonių ir vartotojų elgesį jų rinkose, 
pagrindas; kadangi dėl 27 skirtingų 
teisinių sistemų, taip pat dėl rizikos ir 
išlaidų, atsirandančių vykdant 
tarptautinius sandorius, vidaus rinka 
išlieka suskaidyta,

A. kadangi reikia išsamesnių tyrimų 
siekiant suprasti, kodėl vidaus rinka 
išlieka suskaidyta ir kaip būtų galima 
geriausiai spręsti šias problemas, įskaitant 
klausimą, kaip užtikrinti, kad esami teisės 
aktai, pvz., direktyva dėl paslaugų vidaus 
rinkoje (2006/123/EB), būtų 
įgyvendinami,

Or. en

Pakeitimas 5
Louis Grech

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi keletas akivaizdžiausių 
kliūčių, su kuriomis susiduria vartotojai ir 
MVĮ Europos bendrojoje rinkoje, yra 
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sutartinių santykių sudėtingumas, 
nesąžiningos sutarčių sąlygos, 
netinkamas ir nepakankamas 
informavimas, taip pat neveiksmingos ir 
ilgai trunkančios procedūros, 

Or. en

Pakeitimas 6
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi bendra Europos sutarčių teisė 
bus visų pirma naudinga vartotojams, nes 
jie galės visapusiškai pasinaudoti vidaus 
rinkos privalumais,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 7
Emma McClarkin

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi bendra Europos sutarčių teisė 
bus visų pirma naudinga vartotojams, nes 
jie galės visapusiškai pasinaudoti vidaus 
rinkos privalumais,

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 8
Ashley Fox

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi bendra Europos sutarčių teisė 
bus visų pirma naudinga vartotojams, nes 
jie galės visapusiškai pasinaudoti vidaus 
rinkos privalumais,

B. kadangi priemonių rinkinys, skirtas 
užtikrinti, kad būtų kuriami nuoseklesni 
ir labiau suderinti teisės aktai ir 
nustatytos standartinės sutarčių sąlygos, 
būtų visų pirma naudingas įmonėms ir
vartotojams, nes jie galėtų daugiau
pasinaudoti bendrosios rinkos privalumais,

Or. en

Pakeitimas 9
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi bendra Europos sutarčių teisė 
bus visų pirma naudinga vartotojams, nes 
jie galės visapusiškai pasinaudoti vidaus 
rinkos privalumais,

B. kadangi bendra Europos sutarčių teisė 
būtų naudinga vartotojams ir ypač padėtų 
užtikrinti aktyvesnę ir lengviau prieinamą 
tarpvalstybinę prekybą bendrojoje rinkoje,

Or. en

Pakeitimas 10
Heide Rühle

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi bendra Europos sutarčių teisė 
bus visų pirma naudinga vartotojams, nes 
jie galės visapusiškai pasinaudoti vidaus 

B. kadangi priemonių rinkinys, skirtas 
užtikrinti, kad būtų kuriami nuoseklesni 
ir labiau suderinti teisės aktai ir 
nustatytos standartinės sutarčių sąlygos, 
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rinkos privalumais, būtų visų pirma naudingas įmonėms ir
vartotojams, nes jie galėtų daugiau
pasinaudoti bendrosios rinkos privalumais,

Or. en

Pakeitimas 11
Toine Manders

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi bendra Europos sutarčių teisė 
bus visų pirma naudinga vartotojams, nes 
jie galės visapusiškai pasinaudoti vidaus 
rinkos privalumais,

B. kadangi bendra Europos sutarčių teisė 
būtų visų pirma naudinga vartotojams, nes 
jie galėtų visapusiškai pasinaudoti vidaus 
rinkos privalumais,

Or. nl

Pakeitimas 12
Ashley Fox

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi Komisija savo žaliojoje 
knygoje1 pateikė daugybę su Europos 
sutarčių teisės priemone susijusių 
galimybių, kuriomis pasinaudodama ES 
galėtų atsigauti po ekonomikos krizės,
stiprinti verslumą ir piliečių pasitikėjimą 
vidaus rinka,

C. kadangi Komisija savo žaliojoje 
knygoje1 pateikė daugybę su Europos 
sutarčių teisės priemone susijusių 
galimybių, kuriomis pasinaudojant būtų
galima stiprinti verslumą ir piliečių 
pasitikėjimą bendrąja rinka,

Or. en
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Pakeitimas 13
Heide Rühle

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi Komisija savo žaliojoje 
knygoje1 pateikė daugybę su Europos 
sutarčių teisės priemone susijusių 
galimybių, kuriomis pasinaudodama ES 
galėtų atsigauti po ekonomikos krizės,
stiprinti verslumą ir piliečių pasitikėjimą 
vidaus rinka,

C. kadangi Komisija savo žaliojoje 
knygoje pateikė daugybę su Europos 
sutarčių teisės priemone susijusių 
galimybių, kuriomis pasinaudojant būtų
galima stiprinti verslumą ir piliečių 
pasitikėjimą vidaus rinka,

Or. en

Pakeitimas 14
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi Komisija savo žaliojoje 
knygoje1 pateikė daugybę su Europos 
sutarčių teisės priemone susijusių 
galimybių, kuriomis pasinaudodama ES 
galėtų atsigauti po ekonomikos krizės, 
stiprinti verslumą ir piliečių pasitikėjimą 
vidaus rinka,

C. kadangi Komisija savo žaliojoje 
knygoje1 pateikė daugybę su Europos 
sutarčių teisės priemone susijusių 
galimybių, kuriomis pasinaudojant būtų
galima stiprinti verslumą ir piliečių 
pasitikėjimą bendrąja rinka,

Or. en

Pakeitimas 15
Ashley Fox

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi derybos dėl Vartotojų apsaugos 
direktyvos2 parodė, jog esama sutarčių 
teisės suderinimo sunkumų ir ribų, tačiau 
dėl to bendras siekis užtikrinti aukštą 
vartotojų apsaugos lygį Europoje 
nesumažėjo,

D. kadangi derybos dėl Vartotojų apsaugos 
direktyvos2 parodė, jog dėl vartotojų 
apsaugos sutarčių teisės srityje 
sudėtingumo esama visiško šios teisės 
suderinimo sunkumų ir ribų, tačiau dėl to 
bendras siekis užtikrinti aukštą vartotojų 
apsaugos lygį Europoje nesumažėjo,

Or. en

Pakeitimas 16
Heide Rühle

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi derybos dėl Vartotojų apsaugos 
direktyvos2 parodė, jog esama sutarčių 
teisės suderinimo sunkumų ir ribų, tačiau 
dėl to bendras siekis užtikrinti aukštą 
vartotojų apsaugos lygį Europoje 
nesumažėjo,

D. kadangi derybos dėl Vartotojų apsaugos 
direktyvos parodė, jog esama sutartims 
taikomos vartotojų teisės suderinimo 
sunkumų ir ribų, tačiau dėl to bendras 
siekis užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos 
lygį Europoje nesumažėjo,

Or. en

Pakeitimas 17
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi derybos dėl Vartotojų apsaugos 
direktyvos2 parodė, jog esama sutarčių
teisės suderinimo sunkumų ir ribų, tačiau 
dėl to bendras siekis užtikrinti aukštą 

D. kadangi derybos dėl Vartotojų apsaugos 
direktyvos2 parodė, jog dėl sutartims 
taikomos vartotojų teisės sudėtingumo 
esama visiško šios teisės suderinimo 
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vartotojų apsaugos lygį Europoje 
nesumažėjo,

sunkumų ir ribų, tačiau dėl to bendras 
siekis užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos 
lygį Europoje nesumažėjo,

Or. en

Pakeitimas 18
Hans-Peter Mayer

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi derybos dėl Vartotojų apsaugos
direktyvos1 parodė, jog esama sutarčių 
teisės suderinimo sunkumų ir ribų, tačiau 
dėl to bendras siekis užtikrinti aukštą 
vartotojų apsaugos lygį Europoje 
nesumažėjo,

D. kadangi derybos dėl Vartotojų teisių
direktyvos1 parodė, jog esama sutarčių 
teisės suderinimo sunkumų ir ribų, tačiau 
dėl to bendras siekis užtikrinti aukštą 
vartotojų apsaugos lygį Europoje 
nesumažėjo,

Or. de

Pakeitimas 19
Toine Manders

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi derybos dėl Vartotojų apsaugos 
direktyvos2 parodė, jog esama sutarčių 
teisės suderinimo sunkumų ir ribų, tačiau 
dėl to bendras siekis užtikrinti aukštą 
vartotojų apsaugos lygį Europoje 
nesumažėjo, 

D. kadangi derybos dėl Vartotojų apsaugos 
direktyvos2 parodė, jog esama sutarčių 
teisės suderinimo privalumų, bet taip pat ir
sunkumų bei ribų, tačiau dėl to bendras 
siekis užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos 
lygį Europoje nesumažėjo,

                                               
1 COM(2010)0614.
2 COM(2010)0614.
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Or. nl

Pakeitimas 20
Ashley Fox

Nuomonės projektas
E konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

E. kadangi galutinį šio proceso produktą –
Europos sutarčių teisę – turi gerai 
apsvarstyti, reikalui esant iš dalies pakeisti 
ir oficialiai patvirtinti Europos įstatymų 
leidėjas, kad būtų galima užtikrinti šio 
proceso politinį teisėtumą ir politinę 
paramą,

E. kadangi galutinis šio proceso produktas
turi būti realistiškas, įgyvendinamas, 
proporcingas ir gerai apsvarstytas, prieš 
pateikiant jį Europos teisės aktų leidybos 
institucijoms iš dalies pakeisti ir oficialiai 
patvirtinti,

Or. en

Pakeitimas 21
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Nuomonės projektas
E konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

E. kadangi galutinį šio proceso produktą –
Europos sutarčių teisę – turi gerai 
apsvarstyti, reikalui esant iš dalies pakeisti 
ir oficialiai patvirtinti Europos įstatymų 
leidėjas, kad būtų galima užtikrinti šio 
proceso politinį teisėtumą ir politinę 
paramą,

E. kadangi galutinį šio proceso produktą –
Europos sutarčių teisę – turi gerai 
apsvarstyti, atlikti išsamų jo poveikio 
vertinimą, po to reikalui esant iš dalies 
pakeisti ir oficialiai patvirtinti Europos 
įstatymų leidėjas, kad būtų galima 
užtikrinti šio proceso veiksmingumą, 
politinį teisėtumą ir politinę paramą,

Or. en
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Pakeitimas 22
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
E konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

E. kadangi galutinį šio proceso produktą –
Europos sutarčių teisę – turi gerai 
apsvarstyti, reikalui esant iš dalies pakeisti 
ir oficialiai patvirtinti Europos įstatymų 
leidėjas, kad būtų galima užtikrinti šio 
proceso politinį teisėtumą ir politinę 
paramą,

E. kadangi bet koks galutinis produktas 
Europos sutarčių teisės srityje turi būti 
realistiškas, įgyvendinamas, proporcingas 
ir gerai apsvarstytas, prieš pateikiant jį 
Europos teisės aktų leidybos institucijoms
reikalui esant iš dalies pakeisti ir oficialiai 
patvirtinti,

Or. en

Pakeitimas 23
Toine Manders

Nuomonės projektas
E konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

E. kadangi galutinį šio proceso produktą –
Europos sutarčių teisę – turi gerai 
apsvarstyti, reikalui esant iš dalies 
pakeisti ir oficialiai patvirtinti Europos 
įstatymų leidėjas, kad būtų galima 
užtikrinti šio proceso politinį teisėtumą ir 
politinę paramą,

E. kadangi galutinis šio proceso produktas
– Europos sutarčių teisė – turi būti gerai 
apsvarstytas ir apie jo privalumus turi būti 
pateikta teigiama informacija visuomenei, 
kad būtų galima užtikrinti šio proceso 
politinį teisėtumą ir politinę paramą,

Or. nl

Pakeitimas 24
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina viešas diskusijas 1. palankiai vertina viešas diskusijas 
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žaliosios knygos tema ir ragina, kad 
atsakingi Komisijos padaliniai atliktų 
nuodugnią šių konsultacijų rezultato 
analizę;

žaliosios knygos tema ir ragina, kad 
atsakingi Komisijos padaliniai atliktų 
nuodugnią šių konsultacijų rezultato 
analizę; ragina Europos Komisiją pateikti 
išsamų visų siūlomų galimybių poveikio 
vertinimą, ypač atsižvelgiant į ekonomikos 
subjektų realių reikmių įvertinimą, su 
kiekviena galimybe susijusias išlaidas ir 
gaunamą papildomą naudą; 

Or. en

Pakeitimas 25
Catherine Stihler, Ashley Fox

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina viešas diskusijas 
žaliosios knygos tema ir ragina, kad 
atsakingi Komisijos padaliniai atliktų 
nuodugnią šių konsultacijų rezultato 
analizę;

1. pabrėžia, kad būtinos viešos diskusijos 
dėl visų žaliojoje knygoje numatytų 
politinių galimybių, ir ragina, kad 
atsakingi Komisijos padaliniai atliktų 
nuodugnią šių konsultacijų rezultato 
analizę; be to, pabrėžia, kad būtinas 
išsamus poveikio vertinimas siekiant 
nustatyti, kokios įtakos visoms šalims, 
įskaitant MVĮ, turės kiekvieno Komisijos 
pasiūlymo įgyvendinimas, ir pateikti 
išsamias su kiekvienu pasiūlymu susijusių 
išlaidų sąmatas; 

Or. en

Pakeitimas 26
Emma McClarkin, Ashley Fox

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad prieš tai, kai bus 
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pasirinktos galutinės rekomendacijos ir 
pradėtas su politinėmis galimybėmis 
susijęs darbas, Europos Parlamentas ir 
visi susiję komitetai turi atidžiai 
išnagrinėti išsamų poveikio vertinimą, 
kuriame pateikiama lygiavertė visų 
žaliojoje knygoje numatytų politinių 
galimybių analizė, įskaitant galimybę 
nesiimti jokių veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 27
Heide Rühle

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primygtinai ragina Komisiją atlikti 
išsamų tinkamiausia pripažintos 
galimybės poveikio vertinimą; šiame 
poveikio vertinime, inter alia, turėtų būti 
nurodytas tinkamiausias teisinis 
pagrindas, socialinis ir ekonominis 
poveikis, suderinamumas su esamais ES, 
tarptautinės ir privatinės teisės aktais, 
galimos arbitražo sistemos, kilus vartotojų 
ir įmonių konfliktui dėl neprivalomosios 
priemonės pasirinkimo ir taikymo, taip 
pat tokios neprivalomosios priemonės 
vartotojams ir įmonėms teikiamos 
papildomos naudos mastas; ragina, kad 
šis poveikio vertinimas būtų atliktas ir 
abejonės išsklaidytos prieš pradedant su 
politinėmis galimybėmis susijusį darbą; 

Or. en
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Pakeitimas 28
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia MVĮ ir amatų verslų įmonių 
ekonominę svarbą Europos ekonomikai; 
todėl primygtinai atkreipia dėmesį į 
būtinybę užtikrinti, kad Smulkiojo verslo 
aktu skatinamas principas „pirmiausia 
galvokime apie mažuosius“ būtų tinkamai 
įgyvendinamas ir laikomas prioritetu 
vykdant diskusijas dėl ES iniciatyvų, 
susijusių su sutarčių teise;

Or. en

Pakeitimas 29
Heide Rühle

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad prieš tai, kai bus 
pasirinktos galutinės rekomendacijos ir 
pradėtas su politinėmis galimybėmis 
susijęs darbas, Europos Parlamentas ir 
visi susiję komitetai turi atidžiai 
išnagrinėti išsamų poveikio vertinimą, 
kuriame pateikiama lygiavertė visų 
žaliojoje knygoje numatytų politinių 
galimybių analizė, įskaitant galimybę 
nesiimti jokių veiksmų;

Or. en
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Pakeitimas 30
Ashley Fox

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad sukūrus neprivalomąją 
Europos sutarčių teisę būtų labai 
padedama užtikrinti geresnį vidaus rinkos 
veikimą ir kad Parlamentas ir Taryba 
turėtų būti atsakingi už teisinę formą ir 
dalykinę taikymo sritį;

2. mano, kad priemonių rinkinio, skirto 
užtikrinti, kad būtų kuriami nuoseklesni 
ir labiau suderinti teisės aktai ir 
nustatytos standartinės sutarčių sąlygos, 
sukūrimas būtų proporcingas ir 
realistiškas metodas siekiant užtikrinti 
geresnį bendrosios rinkos veikimą; 
pabrėžia, kad nederėtų pritarti galimybei, 
pagal kurią numatoma imtis didesnio 
masto veiksmų, negu priemonių rinkinio 
sukūrimas; primena, kad tarpvalstybinei 
prekybai trukdo daug kitokių praktinio 
pobūdžio kliūčių, įskaitant kalbą, 
pristatymą, sąnaudas, vartotojų prioritetus 
ir kultūrą, ir kad šios kliūtys negali būti 
pašalintos sutarčių teisės priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 31
Emma McClarkin

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad sukūrus neprivalomąją 
Europos sutarčių teisę būtų labai 
padedama užtikrinti geresnį vidaus rinkos 
veikimą ir kad Parlamentas ir Taryba 
turėtų būti atsakingi už teisinę formą ir 
dalykinę taikymo sritį;

Išbraukta. 

Or. en
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Pakeitimas 32
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad sukūrus neprivalomąją 
Europos sutarčių teisę būtų labai padedama 
užtikrinti geresnį vidaus rinkos veikimą ir 
kad Parlamentas ir Taryba turėtų būti 
atsakingi už teisinę formą ir dalykinę 
taikymo sritį;

2. mano, kad sukūrus neprivalomąją 
Europos sutarčių teisę arba patobulintą 
priemonių rinkinį būtų labai padedama 
užtikrinti geresnį vidaus rinkos veikimą ir 
kad Parlamentas ir Taryba turėtų būti 
atsakingi už teisinę formą ir dalykinę 
taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 33
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad sukūrus neprivalomąją 
Europos sutarčių teisę būtų labai 
padedama užtikrinti geresnį vidaus rinkos 
veikimą ir kad Parlamentas ir Taryba turėtų 
būti atsakingi už teisinę formą ir dalykinę 
taikymo sritį;

2. mano, kad galėtų būti apsvarstyta 
galimybė ES lygmeniu sukurti 
neprivalomąją teisinę sutarčių teisės 
priemonę (vadinamąją 28-ąją taisyklės 
sistemą) siekiant užtikrinti geresnį vidaus 
rinkos veikimą ir kad Europos Parlamentas 
ir Taryba turėtų būti atsakingi už teisinę 
formą ir dalykinę taikymo sritį; vis dėlto 
pabrėžia, kad pirma reikėtų atidžiai 
įvertinti šią galimybę, norint užtikrinti, 
kad ji suteiks papildomos naudos ir 
vartotojams, ir įmonėms, taip pat siekiant 
aiškiai apibrėžti ir išaiškinti galimas 
sąsajas su galiojančiais ES teisės aktais; 

Or. en
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Pakeitimas 34
Heide Rühle

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad sukūrus neprivalomąją 
Europos sutarčių teisę būtų labai 
padedama užtikrinti geresnį vidaus rinkos 
veikimą ir kad Parlamentas ir Taryba turėtų 
būti atsakingi už teisinę formą ir dalykinę 
taikymo sritį;

2. mano, kad tarptautiniu lygmeniu
sukūrus priemonių rinkinį būtų sudarytos 
geresnės sąlygos užtikrinti didesnį naujų 
teisės aktų suderinamumą ir tokiu būdu 
labai padedama užtikrinti geresnį vidaus 
rinkos veikimą ir kad Parlamentas ir 
Taryba turėtų būti atsakingi už teisinę 
formą ir dalykinę taikymo sritį; galėtų būti 
kuriamos papildomos iniciatyvos, 
kuriomis būtų siekiama padėti MVĮ 
dalyvauti tarpvalstybinėje prekyboje ir 
pagal kurias būtų nustatytos tam tikros 
standartinės sąlygos, taikomos pagal 
galiojančius esamų sistemų teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 35
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad sukūrus neprivalomąją 
Europos sutarčių teisę būtų labai 
padedama užtikrinti geresnį vidaus rinkos 
veikimą ir kad Parlamentas ir Taryba 
turėtų būti atsakingi už teisinę formą ir 
dalykinę taikymo sritį;

2. mano, kad priemonių rinkinio, skirto 
užtikrinti, kad būtų kuriami nuoseklesni 
ir labiau suderinti teisės aktai ir 
nustatytos standartinės sutarčių sąlygos, 
sukūrimas būtų proporcingas ir 
realistiškas metodas siekiant užtikrinti 
geresnį bendrosios rinkos veikimą;
primena, kad tarpvalstybinei prekybai 
trukdo daug kitokių praktinio pobūdžio 
kliūčių, įskaitant kalbą, pristatymą, 
sąnaudas, vartotojų prioritetus ir kultūrą, 
ir kad šios kliūtys negali būti pašalintos 
sutarčių teisės priemonėmis;
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Or. en

Pakeitimas 36
Toine Manders

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad sukūrus neprivalomąją
Europos sutarčių teisę būtų labai padedama 
užtikrinti geresnį vidaus rinkos veikimą ir 
kad Parlamentas ir Taryba turėtų būti 
atsakingi už teisinę formą ir dalykinę 
taikymo sritį;

2. mano, kad parengus reglamentą dėl
neprivalomosios Europos sutarčių teisės 
būtų labai padedama užtikrinti geresnį 
vidaus rinkos veikimą, atsižvelgiant į 
privalumus įmonėms (sumažintos išlaidos, 
nes išvengiama kolizinių teisės normų 
taikymo), vartotojams (teisinis tikrumas, 
pasitikėjimas, aukšto lygio vartotojų 
apsauga) ir valstybių narių teisminėms 
sistemoms (nebeliktų būtinybės nagrinėti 
užsienio teisę), ir kad Parlamentas ir 
Taryba turėtų būti atsakingi už teisinę 
formą ir dalykinę taikymo sritį;

Or. nl

Pakeitimas 37
Louis Grech

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primygtinai ragina Komisiją 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
atlikti kokybės įvertinimą ir patikrinimą 
siekiant užtikrinti, kad siūlomos Europos 
sutarčių teisės priemonės yra palankios 
vartotojams, parengtos visiškai 
atsižvelgiant į problemas, su kuriomis 
susiduria piliečiai, kad taikant šias 
priemones teikiama papildoma nauda 
vartotojams ir įmonėms, stiprinama 
bendroji rinka ir sudaromos palankesnės 
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sąlygos tarpvalstybinei prekybai;

Or. en

Pakeitimas 38
Louis Grech

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina Komisiją atsižvelgiant į 
Europos sutarčių teisės iniciatyvą 
išnagrinėti tam tikrus su tarpvalstybine 
prekyba susijusius sunkumus, su kuriais 
susiduria vartotojai ir įmonės, ypač 
susijusius su investicijomis, mokėjimu, 
tiekimu, kalbos barjeru, teisių gynimo 
priemonėmis ir teisinių, administracinių 
ir kultūrinių tradicijų skirtumais;

Or. en

Pakeitimas 39
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Europos sutarčių teisė – tai 
atskira ir papildoma sistema, kurią 
siūloma taikyti sudarant tarptautines 
sutartis, tačiau valstybėms narėms 
suteikiama galimybė ją taikyti ir šalies 
viduje sudaromoms sutartims,

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 40
Ashley Fox

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Europos sutarčių teisė – tai
atskira ir papildoma sistema, kurią 
siūloma taikyti sudarant tarptautines 
sutartis, tačiau valstybėms narėms 
suteikiama galimybė ją taikyti ir šalies 
viduje sudaromoms sutartims,

3. mano, jog Europos sutarčių teisės 
sukūrimas reikštų, kad sukuriama itin 
daug sąnaudų reikalaujanti atskira ir 
papildoma teisinė sistema, kuri būtų 
taikoma sudarant tarptautines sutartis ir dėl 
kurios dar padidėtų sudėtingumas, be to, 
būtų sunku užtikrinti, kad vartotojai 
galėtų nuspręsti ja naudotis turėdami 
pakankamai informacijos, o priemonių 
rinkinys, skirtas užtikrinti, kad būtų 
kuriami nuoseklesni ir labiau suderinti 
teisės aktai ir nustatytos standartinės 
sutarčių sąlygos, tokio poveikio neturėtų, 
taigi šis sprendimas būtų daug realesnis, 
proporcingesnis ir geriau įgyvendinamas;

Or. en

Pakeitimas 41
Emma McClarkin

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Europos sutarčių teisė – tai 
atskira ir papildoma sistema, kurią 
siūloma taikyti sudarant tarptautines 
sutartis, tačiau valstybėms narėms 
suteikiama galimybė ją taikyti ir šalies 
viduje sudaromoms sutartims,

3. mano, kad nereikėtų pritarti Europos 
sutarčių teisės sukūrimui, nes tai būtų 
atskira, papildoma, itin daug sąnaudų 
reikalaujanti ir nepaprastai sudėtinga
sistema, kuri būtų taikoma sudarant 
tarptautines sutartis;

Or. en
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Pakeitimas 42
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Europos sutarčių teisė – tai 
atskira ir papildoma sistema, kurią 
siūloma taikyti sudarant tarptautines 
sutartis, tačiau valstybėms narėms 
suteikiama galimybė ją taikyti ir šalies 
viduje sudaromoms sutartims,

3. mano, kad jei ES lygmeniu būtų 
sukurta tokia neprivaloma teisinė sutarčių 
teisės priemonė, tai turėtų būti atskira, 
alternatyvi ir papildoma sistema, kuri būtų 
taikoma sudarant tarptautines sutartis ir 
kurią vartotojai ir įmonės galėtų 
pasirinkti taikyti vietoj taikytinos 
nacionalinės teisės; valstybėms narėms 
galėtų būti suteikiama galimybė ją taikyti 
ir šalies viduje sudaromoms sutartims;

Or. en

Pakeitimas 43
Heide Rühle

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Europos sutarčių teisė – tai
atskira ir papildoma sistema, kurią 
siūloma taikyti sudarant tarptautines 
sutartis, tačiau valstybėms narėms 
suteikiama galimybė ją taikyti ir šalies 
viduje sudaromoms sutartims,

3. mano, kad Europos sutarčių teisė galėtų 
būti atskira ir papildoma sistema, kuri būtų 
taikoma sudarant tarptautines sutartis ir 
vykdant e. prekybą;

Or. en

Pakeitimas 44
Ashley Fox

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra įsitikinęs, kad bendra Europos 
sutarčių teisė – tai būdas pagerinti vidaus 
rinkos veikimą nedarant įtakos valstybių 
narių nacionalinei sutarčių teisei;

4. yra įsitikinęs, kad priemonių rinkinys, 
skirtas užtikrinti, kad būtų kuriami 
nuoseklesni ir labiau suderinti teisės aktai 
ir nustatytos standartinės sutarčių 
sąlygos, galėtų padėti pagerinti bendrosios
rinkos veikimą nedarant įtakos 
sudėtingoms valstybių narių nacionalinės
sutarčių teisės sistemoms ir nacionalinės 
teisės kitose srityse, įskaitant deliktinę 
teisę, nuosavybės teisę ir intelektinės 
nuosavybės teisę, taikymui;

Or. en

Pakeitimas 45
Emma McClarkin

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra įsitikinęs, kad bendra Europos 
sutarčių teisė – tai būdas pagerinti vidaus 
rinkos veikimą nedarant įtakos valstybių 
narių nacionalinei sutarčių teisei;

Išbraukta. 

Or. en

Pakeitimas 46
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra įsitikinęs, kad bendra Europos 
sutarčių teisė – tai būdas pagerinti vidaus 
rinkos veikimą nedarant įtakos valstybių 
narių nacionalinei sutarčių teisei;

4. mano, kad su sutarčių teise 
susijusiomis ES iniciatyvomis turi būti 
siekiama dviejų tikslų, t. y. užtikrinti 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą nedarant 
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įtakos valstybių narių nacionalinei sutarčių 
teisei ir garantuoti aukšto lygio vartotojų 
apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 47
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra įsitikinęs, kad bendra Europos 
sutarčių teisė – tai būdas pagerinti vidaus 
rinkos veikimą nedarant įtakos valstybių 
narių nacionalinei sutarčių teisei;

4. laukia, kad būtų pateikti duomenys, 
įrodantys, jog iniciatyva dėl Europos 
sutarčių teisės pagerintų vidaus rinkos 
veikimą nedarant įtakos valstybių narių 
nacionalinei sutarčių teisei;

Or. en

Pakeitimas 48
Toine Manders

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra įsitikinęs, kad bendra Europos 
sutarčių teisė – tai būdas pagerinti vidaus 
rinkos veikimą nedarant įtakos valstybių 
narių nacionalinei sutarčių teisei;

4. yra įsitikinęs, kad bendra Europos 
sutarčių teisė pagerintų vidaus rinkos 
veikimą nedarant neigiamo poveikio 
aukštam vartotojų apsaugos standartui;

Or. nl

Pakeitimas 49
Louis Grech

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)



AM\859295LT.doc 25/45 PE460.655v02-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją kuriant Europos 
sutarčių teisės priemonę atsižvelgti į 
nuolatinius vidaus rinkos pokyčius ir 
pagrindines Europos piliečių reikmes ir 
šiuo tikslu kasmet nustatyti galimą 
netinkamo rinkos veikimo atvejus, 
trūkumus ir nesėkmes, su kuriomis 
susiduriama valstybėse narėse prisitaikant 
prie naujų ekonominių, socialinių, 
institucinių ir technologinių pokyčių;

Or. en

Pakeitimas 50
Ashley Fox

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad tinkamas teisinis įmonių 
tarpusavio (B2B), įmonių ir vartotojų 
(B2C) sutarčių reguliavimo priemonės 
pagrindas pateikiamas Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 114 ir 169 
arba 352 straipsniuose;

5. mano, kad klausimas, ar esama teisinio 
pagrindo sukurti neprivalomąją Europos 
sutarčių teisės priemonę, yra neaiškus ir 
kad itin svarbu išspręsti šį klausimą 
ankstyvu etapu, kad būtų galima nustatyti, 
ar ES turi įgaliojimų sukurti tokią 
priemonę, ir kad būtų išvengta netikrumo 
sutartis sudarančioms šalims bei rizikos, 
kad ši priemonė bus užginčyta Europos 
Sąjungos Teisingumo Teisme arba 
nacionaliniuose konstituciniuose 
teismuose;

Or. en

Pakeitimas 51
Emma McClarkin

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad tinkamas teisinis įmonių 
tarpusavio (B2B), įmonių ir vartotojų 
(B2C) sutarčių reguliavimo priemonės 
pagrindas pateikiamas Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 114 ir 169 
arba 352 straipsniuose;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 52
Heide Rühle

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad tinkamas teisinis įmonių 
tarpusavio (B2B), įmonių ir vartotojų 
(B2C) sutarčių reguliavimo priemonės 
pagrindas pateikiamas Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 114 ir 169 arba 
352 straipsniuose;

5. mano, kad reikėtų išsamiau išnagrinėti, 
ar tinkamas teisinis įmonių tarpusavio 
(B2B), įmonių ir vartotojų (B2C) sutarčių 
reguliavimo priemonės pagrindas 
pateikiamas Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 114 ir 169 arba 352 
straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 53
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad tinkamas teisinis įmonių 
tarpusavio (B2B), įmonių ir vartotojų 
(B2C) sutarčių reguliavimo priemonės 
pagrindas pateikiamas Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 114 ir 169 arba 
352 straipsniuose;

5. mano, kad reikėtų išsamiau išnagrinėti, 
ar tinkamas teisinis įmonių tarpusavio 
(B2B), įmonių ir vartotojų (B2C) sutarčių 
reguliavimo priemonės pagrindas 
pateikiamas Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 114 ir 169 arba 352 
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straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 54
Ashley Fox

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad reikėtų stengtis skirtingai 
formuoti įmonių tarpusavio (B2B), 
įmonių ir vartotojų (B2C) sutartims skirtą 
sutarčių teisę siekiant, kad būtų 
atsižvelgta į bendras nacionalinių teisinių 
sistemų tradicijas ir ypatingas dėmesys 
būtų skiriamas silpnesnės sutarties šalies, 
t. y. vartotojų, apsaugai;

6. pabrėžia, kad reikėtų gerbti nacionalinių 
teisinių sistemų tradicijas ir kad ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas silpnesnės 
sutarties šalies, t. y. vartotojų, apsaugai ir 
būtinybei užtikrinti, kad jie pasirinktų 
turėdami pakankamai informacijos; vis 
dėlto pabrėžia, jog bet kokia nauja 
iniciatyva turėtų teikti papildomos naudos 
įmonėms, kad jos būtų skatinamos šia 
iniciatyva naudotis;

Or. en

Pakeitimas 55
Emma McClarkin

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad reikėtų stengtis skirtingai 
formuoti įmonių tarpusavio (B2B), 
įmonių ir vartotojų (B2C) sutartims skirtą 
sutarčių teisę siekiant, kad būtų 
atsižvelgta į bendras nacionalinių teisinių 
sistemų tradicijas ir ypatingas dėmesys 
būtų skiriamas silpnesnės sutarties šalies, 
t. y. vartotojų, apsaugai;

6. pabrėžia, kad reikia gerbti nacionalinių 
teisinių sistemų tradicijas; 

Or. en
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Pakeitimas 56
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad kalbant apie Europos 
sutarčių teisę dar turi būti rasti atsakymai 
į daugelį klausimų ir išspręsta daugelis 
problemų; ragina Komisiją atsižvelgti į 
teismų praktiką, tarptautines konvencijas 
dėl prekių pardavimo, pvz., Konvenciją 
dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo 
sutarčių, ir į Vartotojų teisių direktyvos 
poveikį; pabrėžia sutarčių teisės ES 
suderinimo svarbą, atsižvelgdamas į 
atitinkamas nacionalines nuostatas, 
kuriomis užtikrinama aukšto lygio 
apsauga sudarant įmonių ir vartotojų 
sutartis;

Or. en

Pakeitimas 57
Ashley Fox

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad labai svarbu Europos 
Sąjungoje palengvinti e. prekybą, kuri dėl 
skirtingų nacionalinių sutarčių teisės 
sistemų nepakankamai išvystyta ir kurią 
įmonės ir vartotojai pagrįstai laiko 
potencialiu būsimo augimo stimulu;

7. pabrėžia, kad labai svarbu Europos 
Sąjungoje palengvinti e. prekybą ir 
atkreipia dėmesį į būtinybę įvertinti, ar
nacionalinių sutarčių teisės sistemų 
skirtumai gali būti kliūtis būsimam 
augimui;

Or. en
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Pakeitimas 58
Emma McClarkin

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad labai svarbu Europos 
Sąjungoje palengvinti e. prekybą, kuri dėl 
skirtingų nacionalinių sutarčių teisės 
sistemų nepakankamai išvystyta ir kurią 
įmonės ir vartotojai pagrįstai laiko 
potencialiu būsimo augimo stimulu;

7. pabrėžia, kad labai svarbu Europos 
Sąjungoje palengvinti e. prekybą, kuri 
nepakankamai išvystyta ir kurią įmonės ir 
vartotojai pagrįstai laiko potencialiu 
būsimo augimo stimulu;

Or. en

Pakeitimas 59
Heide Rühle

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad labai svarbu Europos 
Sąjungoje palengvinti e. prekybą, kuri dėl 
skirtingų nacionalinių sutarčių teisės 
sistemų nepakankamai išvystyta ir kurią
įmonės ir vartotojai pagrįstai laiko 
potencialiu būsimo augimo stimulu;

7. pabrėžia, kad labai svarbu Europos 
Sąjungoje palengvinti e. prekybą, kuri 
nepakankamai išvystyta, ir įvertinti, ar
nacionalinių sutarčių teisės sistemų 
skirtumai gali būti kliūtis vystyti šį 
sektorių, kurį įmonės ir vartotojai pagrįstai 
laiko potencialiu būsimo augimo stimulu;

Or. en

Pakeitimas 60
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad labai svarbu Europos 
Sąjungoje palengvinti e. prekybą, kuri dėl 

7. pabrėžia, kad labai svarbu Europos 
Sąjungoje palengvinti e. prekybą ir 
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skirtingų nacionalinių sutarčių teisės 
sistemų nepakankamai išvystyta ir kurią 
įmonės ir vartotojai pagrįstai laiko 
potencialiu būsimo augimo stimulu;

atkreipia dėmesį į būtinybę įvertinti, ar
nacionalinių sutarčių teisės sistemų 
skirtumai gali būti kliūtis būsimam 
augimui;

Or. en

Pakeitimas 61
Ashley Fox

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. nurodo, kad atskiri vartotojų sutarčių
teisės elementai jau pateikiami įvairiose 
Europos lygmens taisyklėse ir kad 
tikslinga būtų juos sutelkti Europos 
sutarčių teisėje; taip pat pažymi, kad 
esamos minėtos taisyklės rodo, kad 
reikalingas aiškios struktūros ir vartotojo
lengvai atpažįstamas bendras teisės aktas;

8. nurodo, kad pagrindiniai sutartims 
taikomi vartotojų teisės elementai jau 
pateikiami įvairiose Europos lygmens 
taisyklėse ir kad didelė vartotojų acquis 
dalis tikriausiai bus konsoliduota 
Vartotojų teisių direktyvoje; atkreipia 
dėmesį į tai, kad minėtoji direktyva bus 
vartotojų ir įmonių lengvai atpažįstamas 
bendras teisės aktas; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad prieš pateikiant bet kokias 
rekomendacijas svarbu sulaukti derybų 
dėl vartotojų teisių rezultatų; 

Or. en

Pakeitimas 62
Hans-Peter Mayer

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. nurodo, kad atskiri vartotojų sutarčių 
teisės elementai jau pateikiami įvairiose 
Europos lygmens taisyklėse ir kad tikslinga 
būtų juos sutelkti Europos sutarčių teisėje; 
taip pat pažymi, kad esamos minėtos 
taisyklės rodo, kad reikalingas aiškios 

8. nurodo, kad atskiri vartotojų sutarčių 
teisės elementai jau pateikiami įvairiose 
Europos lygmens taisyklėse ir kad tikslinga 
būtų juos sutelkti Europos sutarčių teisėje; 
pabrėžia, kad kalbant apie draudimo 
sutarčių teisę pirminis darbas jau atliktas 
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struktūros ir vartotojo lengvai atpažįstamas 
bendras teisės aktas;

nustatant Europos draudimo sutarčių 
teisės principus, kurie turėtų būti įtraukti į 
Europos sutarčių teisės aktą, peržiūrėti ir 
toliau plėtojami; taip pat pažymi, kad 
esamos minėtos taisyklės rodo, kad 
reikalingas aiškios struktūros ir vartotojo 
lengvai atpažįstamas bendras teisės aktas;

Or. de

Pakeitimas 63
Emma McClarkin

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. nurodo, kad atskiri vartotojų sutarčių
teisės elementai jau pateikiami įvairiose 
Europos lygmens taisyklėse ir kad 
tikslinga būtų juos sutelkti Europos 
sutarčių teisėje; taip pat pažymi, kad 
esamos minėtos taisyklės rodo, kad 
reikalingas aiškios struktūros ir vartotojo 
lengvai atpažįstamas bendras teisės aktas;

8. nurodo, kad sutartims taikomi vartotojų 
teisės elementai jau pateikiami įvairiose 
Europos lygmens taisyklėse;

Or. en

Pakeitimas 64
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. nurodo, kad atskiri vartotojų sutarčių 
teisės elementai jau pateikiami įvairiose 
Europos lygmens taisyklėse ir kad tikslinga 
būtų juos sutelkti Europos sutarčių teisėje; 
taip pat pažymi, kad esamos minėtos 
taisyklės rodo, kad reikalingas aiškios 

8. nurodo, kad atskiri vartotojų sutarčių 
teisės elementai jau pateikiami įvairiose 
Europos lygmens taisyklėse, ir pabrėžia,
kad tikslinga būtų juos sutelkti Europos 
sutarčių teisėje; taip pat pažymi, kad 
esamos minėtos taisyklės rodo, kad 
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struktūros ir vartotojo lengvai atpažįstamas 
bendras teisės aktas;

reikalingas aiškios struktūros ir vartotojo 
lengvai atpažįstamas bendras teisės aktas;

Or. en

Pakeitimas 65
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. nurodo, kad atskiri vartotojų sutarčių 
teisės elementai jau pateikiami įvairiose 
Europos lygmens taisyklėse ir kad 
tikslinga būtų juos sutelkti Europos 
sutarčių teisėje; taip pat pažymi, kad 
esamos minėtos taisyklės rodo, kad 
reikalingas aiškios struktūros ir vartotojo
lengvai atpažįstamas bendras teisės aktas;

8. nurodo, kad pagrindiniai sutartims 
taikomi vartotojų teisės elementai jau 
pateikiami įvairiose Europos lygmens 
taisyklėse ir kad didelė vartotojų acquis 
dalis tikriausiai bus konsoliduota 
Vartotojų teisių direktyvoje; atkreipia 
dėmesį į tai, kad minėtoji direktyva bus 
vartotojų ir įmonių lengvai atpažįstamas 
bendras teisės aktas; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad prieš pateikiant bet kokias 
rekomendacijas svarbu sulaukti derybų 
dėl vartotojų teisių rezultatų; 

Or. en

Pakeitimas 66
Toine Manders

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. nurodo, kad atskiri vartotojų sutarčių 
teisės elementai jau pateikiami įvairiose 
Europos lygmens taisyklėse ir kad tikslinga 
būtų juos sutelkti Europos sutarčių teisėje; 
taip pat pažymi, kad esamos minėtos 
taisyklės rodo, kad reikalingas aiškios 
struktūros ir vartotojo lengvai atpažįstamas 
bendras teisės aktas;

8. nurodo, kad atskiri vartotojų sutarčių 
teisės elementai jau pateikiami įvairiose 
Europos lygmens taisyklėse ir kad tikslinga 
būtų juos sutelkti Europos sutarčių teisėje 
priimant reglamentą dėl neprivalomosios 
priemonės; taip pat pažymi, kad esamos 
minėtos taisyklės rodo, kad norint pradėti 
taikyti šią neprivalomąją priemonę 
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reikalingas aiškios struktūros ir vartotojo 
lengvai atpažįstamas bendras teisės aktas, 
kuriuo nebūtų keliamas pavojus vartotojų 
teisėms, kad vartotojai galėtų pasitikėti šia 
neprivalomąja priemone, be to, būtina 
apibrėžti santykį su reglamento „Roma I“ 
nuostatomis, kad ši neprivalomoji 
priemonė iš tikrųjų teiktų papildomos 
naudos;

Or. nl

Pakeitimas 67
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad reglamentuojant pagal 
Europos sutarčių teisę dėmesys turėtų būti 
skiriamas sutarčių principams, taigi 
vartotojų sutarčių atveju tikslinga būtų 
dėmesį skirti pardavimo ir atsižvelgiant į 
aplinkybes paslaugų bei rangos sutarčių 
teisei, o bendrojoje dalyje turėtų būti 
pateikiamos nuostatos, susijusios su 
sutarties apibrėžtimi, pareigomis prieš 
sudarant sutartį, sutarties sudarymu, 
atstovavimu, negaliojimo pagrindais, 
sutarties aiškinimu, sutarties vykdymu, 
teisėmis ir pareigomis pagal sutartį, ypač 
teisėmis pagal garantiją, teise atsisakyti 
sutarties, sutarties nutraukimu, senatimi 
ir t. t.;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 68
Ashley Fox

Nuomonės projektas
9 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad reglamentuojant pagal 
Europos sutarčių teisę dėmesys turėtų būti 
skiriamas sutarčių principams, taigi 
vartotojų sutarčių atveju tikslinga būtų 
dėmesį skirti pardavimo ir atsižvelgiant į 
aplinkybes paslaugų bei rangos sutarčių 
teisei, o bendrojoje dalyje turėtų būti 
pateikiamos nuostatos, susijusios su 
sutarties apibrėžtimi, pareigomis prieš 
sudarant sutartį, sutarties sudarymu, 
atstovavimu, negaliojimo pagrindais, 
sutarties aiškinimu, sutarties vykdymu, 
teisėmis ir pareigomis pagal sutartį, ypač 
teisėmis pagal garantiją, teise atsisakyti 
sutarties, sutarties nutraukimu, senatimi 
ir t. t.;

9. mano, kad nustatant standartines 
sutarčių sąlygas dėmesys turėtų būti 
skiriamas pardavimo ir atsižvelgiant į 
aplinkybes paslaugų bei rangos sutarčių 
teisei ir kad toks priemonių rinkinys 
neturėtų atimti iš vartotojų galimybės 
naudotis pagal galiojančias tarptautinės 
privatinės teisės nuostatas (reglamentai 
„Roma I“ ir „Roma II“) užtikrinama 
apsauga;

Or. en

Pakeitimas 69
Hans-Peter Mayer

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad reglamentuojant pagal 
Europos sutarčių teisę dėmesys turėtų būti 
skiriamas sutarčių principams, taigi 
vartotojų sutarčių atveju tikslinga būtų 
dėmesį skirti pardavimo ir atsižvelgiant į 
aplinkybes paslaugų bei rangos sutarčių 
teisei, o bendrojoje dalyje turėtų būti 
pateikiamos nuostatos, susijusios su 
sutarties apibrėžtimi, pareigomis prieš 
sudarant sutartį, sutarties sudarymu, 
atstovavimu, negaliojimo pagrindais, 
sutarties aiškinimu, sutarties vykdymu, 
teisėmis ir pareigomis pagal sutartį, ypač 
teisėmis pagal garantiją, teise atsisakyti 
sutarties, sutarties nutraukimu, senatimi ir 
t. t.;

9. mano, kad reglamentuojant pagal 
Europos sutarčių teisę dėmesys turėtų būti 
skiriamas sutarčių principams, taigi 
vartotojų sutarčių atveju tikslinga būtų 
dėmesį skirti pardavimo ir atsižvelgiant į 
aplinkybes paslaugų bei rangos sutarčių 
teisei, taip pat draudimo sutarčių teisei, o 
bendrojoje dalyje turėtų būti pateikiamos 
nuostatos, susijusios su sutarties 
apibrėžtimi, pareigomis prieš sudarant 
sutartį, sutarties sudarymu, atstovavimu, 
negaliojimo pagrindais, sutarties aiškinimu, 
sutarties vykdymu, teisėmis ir pareigomis 
pagal sutartį, ypač teisėmis pagal garantiją, 
teise atsisakyti sutarties, sutarties 
nutraukimu, senatimi ir t. t.;
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Or. de

Pakeitimas 70
Emma McClarkin

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad reglamentuojant pagal 
Europos sutarčių teisę dėmesys turėtų būti 
skiriamas sutarčių principams, taigi 
vartotojų sutarčių atveju tikslinga būtų 
dėmesį skirti pardavimo ir atsižvelgiant į 
aplinkybes paslaugų bei rangos sutarčių 
teisei, o bendrojoje dalyje turėtų būti 
pateikiamos nuostatos, susijusios su 
sutarties apibrėžtimi, pareigomis prieš 
sudarant sutartį, sutarties sudarymu, 
atstovavimu, negaliojimo pagrindais, 
sutarties aiškinimu, sutarties vykdymu, 
teisėmis ir pareigomis pagal sutartį, ypač 
teisėmis pagal garantiją, teise atsisakyti 
sutarties, sutarties nutraukimu, senatimi 
ir t. t.;

Išbraukta. 

Or. en

Pakeitimas 71
Heide Rühle

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad reglamentuojant pagal 
Europos sutarčių teisę dėmesys turėtų būti
skiriamas sutarčių principams, taigi 
vartotojų sutarčių atveju tikslinga būtų 
dėmesį skirti pardavimo ir atsižvelgiant į 

9. mano, kad reglamentuojant pagal 
Europos sutarčių teisę dėmesys turėtų būti 
skiriamas sutarčių principams, taigi 
vartotojų sutarčių atveju tikslinga būtų 
dėmesį skirti pardavimo ir atsižvelgiant į 
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aplinkybes paslaugų bei rangos sutarčių 
teisei, o bendrojoje dalyje turėtų būti 
pateikiamos nuostatos, susijusios su 
sutarties apibrėžtimi, pareigomis prieš 
sudarant sutartį, sutarties sudarymu, 
atstovavimu, negaliojimo pagrindais, 
sutarties aiškinimu, sutarties vykdymu, 
teisėmis ir pareigomis pagal sutartį, ypač 
teisėmis pagal garantiją, teise atsisakyti 
sutarties, sutarties nutraukimu, senatimi 
ir t. t.;

aplinkybes paslaugų bei rangos sutarčių 
teisei, ir kad tokia priemonė neturėtų 
atimti iš vartotojų galimybės naudotis 
pagal galiojančias tarptautinės privatinės 
teisės nuostatas (reglamentai „Roma I“ ir 
„Roma II“) užtikrinama apsauga;.

Or. en

Pakeitimas 72
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad reglamentuojant pagal 
Europos sutarčių teisę dėmesys turėtų būti 
skiriamas sutarčių principams, taigi 
vartotojų sutarčių atveju tikslinga būtų 
dėmesį skirti pardavimo ir atsižvelgiant į 
aplinkybes paslaugų bei rangos sutarčių 
teisei, o bendrojoje dalyje turėtų būti 
pateikiamos nuostatos, susijusios su 
sutarties apibrėžtimi, pareigomis prieš 
sudarant sutartį, sutarties sudarymu, 
atstovavimu, negaliojimo pagrindais, 
sutarties aiškinimu, sutarties vykdymu, 
teisėmis ir pareigomis pagal sutartį, ypač 
teisėmis pagal garantiją, teise atsisakyti 
sutarties, sutarties nutraukimu, senatimi 
ir t. t.;

9. mano, kad reglamentuojant pagal galimą 
Europos sutarčių teisės iniciatyvą dėmesys 
turėtų būti skiriamas sutarčių principams, 
taigi vartotojų sutarčių atveju tikslinga būtų 
dėmesį skirti pardavimo ir atsižvelgiant į 
aplinkybes paslaugų bei rangos sutarčių 
teisei, ir kad tokia priemonė neturėtų 
atimti iš vartotojų galimybės naudotis 
pagal galiojančias tarptautinės privatinės 
teisės nuostatas (reglamentai „Roma I“ ir 
„Roma II“) užtikrinama apsauga;.

Or. en
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Pakeitimas 73
Olle Schmidt

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. atsižvelgia į specifinį įvairių sutarčių 
ir pagrindinių nacionalinių ir tarptautinių 
sutarčių teisės principų pobūdį ir ragina 
Komisiją atkreipti dėmesį į įvairius 
įmonių tarpusavio bei įmonių ir vartotojų 
sutarčių aspektus; be to, atsižvelgdamas į 
pagrindinius aukšto lygio vartotojų 
apsaugos principus, mano, kad kalbant 
apie įmonių tarpusavio sutartis turi būti 
išsaugota dabartinė šio sektoriaus 
praktika ir užtikrinamas sutarčių laisvės 
principas; 

Or. en

Pakeitimas 74
Ashley Fox

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. yra įsitikinęs, kad teisės aktas turėtų 
būti suderintas, paprastas, aiškus, 
skaidrus ir pritaikytas vartotojui, jame 
neturėtų būti neaiškių teisinių sąvokų, kad 
visų pirma jis būtų suprantamas Europos 
vartotojams, ir jame turėtų būti 
atsižvelgiama į galimus abiejų (arba visų)
sutarties šalių interesus;

10. yra įsitikinęs, kad standartinės 
sutarčių formos sąlygos turėtų būti 
suderintos, paprastos, aiškios, skaidrios ir
pritaikytos vartotojui, jose neturėtų būti 
neaiškių teisinių sąvokų, kad jos būtų 
suprantamos vartotojams ir kad būtų ir 
toliau užtikrinama vartotojų apsauga 
pagal privalomas atitinkamų valstybių 
narių vartotojų apsaugos taisykles; vis 
dėlto pabrėžia, kad turėtų būti deramai
atsižvelgiama į galimus visų atitinkamos
sutarties šalių interesus;

Or. en
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Pakeitimas 75
Emma McClarkin

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. yra įsitikinęs, kad teisės aktas turėtų 
būti suderintas, paprastas, aiškus, 
skaidrus ir pritaikytas vartotojui, jame 
neturėtų būti neaiškių teisinių sąvokų, 
kad visų pirma jis būtų suprantamas 
Europos vartotojams, ir jame turėtų būti 
atsižvelgiama į galimus abiejų (arba visų) 
sutarties šalių interesus;

10. yra įsitikinęs, kad Europos vartotojai 
pirmenybę visuomet teikia paprastoms, 
aiškioms, skaidrioms ir pritaikytoms 
vartotojui sąvokoms;

Or. en

Pakeitimas 76
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. yra įsitikinęs, kad teisės aktas turėtų 
būti suderintas, paprastas, aiškus, 
skaidrus ir pritaikytas vartotojui, jame
neturėtų būti neaiškių teisinių sąvokų, kad 
visų pirma jis būtų suprantamas Europos 
vartotojams, ir jame turėtų būti 
atsižvelgiama į galimus abiejų (arba visų) 
sutarties šalių interesus;

10. yra įsitikinęs, kad bet kokia iniciatyva 
Europos sutarčių teisės srityje turėtų būti 
suderinta, paprasta, aiški, skaidri ir 
pritaikyta vartotojui, joje neturėtų būti 
neaiškių teisinių sąvokų, kad visų pirma ji 
būtų suprantama Europos vartotojams, ir 
joje turėtų būti atsižvelgiama į galimus 
abiejų (arba visų) sutarties šalių interesus;

Or. en

Pakeitimas 77
Anna Maria Corazza Bildt

Nuomonės projektas
10 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10. yra įsitikinęs, kad teisės aktas turėtų 
būti suderintas, paprastas, aiškus, 
skaidrus ir pritaikytas vartotojui, jame
neturėtų būti neaiškių teisinių sąvokų, kad
visų pirma jis būtų suprantamas Europos
vartotojams, ir jame turėtų būti 
atsižvelgiama į galimus abiejų (arba visų) 
sutarties šalių interesus;

10. yra įsitikinęs, kad jei bus priimta tokia 
neprivalomoji priemonė, ji turėtų būti
suderinta, paprasta, aiški, skaidri ir 
pritaikyta vartotojui, joje neturėtų būti 
neaiškių teisinių sąvokų, kad ją galėtų 
suprasti Europos piliečiai, ir joje turėtų 
būti atsižvelgiama į galimus abiejų (arba 
visų) sutarties šalių interesus; bet kokiu 
atveju, Komisija turėtų tinkamai 
atsižvelgti į ekspertų grupės išvadas;

Or. en

Pakeitimas 78
Louis Grech

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. tvirtina, kad vartotojams 
nesuteikiama reikiama informacija apie 
jų turimas sutartines teises, ypač 
susijusias su tarpvalstybine prekyba, ir 
apie šių teisių įgyvendinimą; ragina 
Komisiją sukurti lengvai prieinamą ir 
vartotojams patogią informavimo sistemą, 
kurioje būtų pateikiama aiški informacija, 
kaip sutarčių teisė taikoma tarp valstybių 
narių ir atsakoma į dar svarbesnį 
klausimą, t. y. kokių privalumų ji gali 
teikti piliečiams, vartotojams ir MVĮ;    

Or. en

Pakeitimas 79
Ashley Fox

Nuomonės projektas
11 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11. nurodo, kad vartotojas turi aiškiai 
pritarti Europos teisės taikymui ir kad jos 
taikymas negali būti numatomas 
besąlygiškai, pvz., pagal bendrąsias verslo 
sąlygas;

11. nurodo, kad vartotojai turi aiškiai 
pritarti standartinės sutarčių formos 
sąlygų taikymui ir turėtų būti 
informuojami apie tai, kad jiems bus 
užtikrintas toks pats apsaugos lygis, kaip 
ir jų valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 80
Emma McClarkin

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. nurodo, kad vartotojas turi aiškiai 
pritarti Europos teisės taikymui ir kad jos 
taikymas negali būti numatomas 
besąlygiškai, pvz., pagal bendrąsias verslo 
sąlygas;

11. nurodo, kad vartotojams turi būti 
išsaugotas toks pats apsaugos lygis, kaip 
ir jų valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 81
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. nurodo, kad vartotojas turi aiškiai 
pritarti Europos teisės taikymui ir kad jos 
taikymas negali būti numatomas 
besąlygiškai, pvz., pagal bendrąsias verslo 
sąlygas;

11. nurodo, kad vartotojams tai būtų 
papildoma našta ir kad norint priimti 
sprendimą turint pakankamai 
informacijos, reikėtų būti susipažinusiam 
su dviem sutarčių teisės sistemomis; jei 
abiejų galimybių privalumai ir trūkumai 
nebus paaiškinti paprastais terminais, 
vartotojai negalės priimti pagrįsto 
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sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 82
Toine Manders

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. nurodo, kad vartotojas turi aiškiai 
pritarti Europos teisės taikymui ir kad jos 
taikymas negali būti numatomas 
besąlygiškai, pvz., pagal bendrąsias verslo 
sąlygas;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad tuo atveju, 
jei bus pradėta taikyti neprivalomoji 
Europos sistema, vartotojai turi gauti 
aiškios informacijos, kad jie galėtų 
suprasti savo teises ir turėdami 
pakankamai informacijos priimti 
sprendimus, ar jie nori sudaryti sutartį 
pagal šią alternatyvią sistemą; be to,
nurodo, kad vartotojas turi aiškiai pritarti 
Europos teisės taikymui ir kad jos taikymas 
negali būti numatomas besąlygiškai, pvz., 
pagal bendrąsias verslo sąlygas;

Or. nl

Pakeitimas 83
Ashley Fox

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. mano, kad pagal Europos sutarčių 
teisę įmonių ir vartotojų (B2C) sutarčių 
srityje turi būti užtikrinta aukšto lygio 
vartotojų apsauga, o tuo atveju, jei 
valstybės narės turėtų užtikrinti aukštesnio 
lygio vartotojų apsaugą, tai turėtų būti 
aiškiai nurodyta teisės akto priede;

12. mano, kad pagal priemonių rinkinį
įmonių ir vartotojų (B2C) sutarčių srityje 
turi būti užtikrinta aukšto lygio vartotojų 
apsauga, o tuo atveju, jei valstybės narės 
užtikrintų aukštesnio lygio vartotojų 
apsaugą, tai turėtų būti aiškiai nurodyta 
teisės akto priede;

Or. en
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Pakeitimas 84
Heide Rühle

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. mano, kad pagal Europos sutarčių teisę
įmonių ir vartotojų (B2C) sutarčių srityje 
turi būti užtikrinta aukšto lygio vartotojų 
apsauga, o tuo atveju, jei valstybės narės 
turėtų užtikrinti aukštesnio lygio vartotojų 
apsaugą, tai turėtų būti aiškiai nurodyta 
teisės akto priede;

12. mano, kad pagal bet kokią iniciatyvą 
dėl Europos sutarčių teisės įmonių ir 
vartotojų (B2C) sutarčių srityje turi būti 
užtikrinta aukšto lygio vartotojų apsauga, o 
tuo atveju, jei valstybės narės užtikrintų
aukštesnio lygio vartotojų apsaugą, iš 
vartotojų neturėtų būti atimama galimybė 
naudotis šia apsauga;

Or. en

Pakeitimas 85
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. mano, kad pagal Europos sutarčių teisę 
įmonių ir vartotojų (B2C) sutarčių srityje 
turi būti užtikrinta aukšto lygio vartotojų 
apsauga, o tuo atveju, jei valstybės narės 
turėtų užtikrinti aukštesnio lygio vartotojų 
apsaugą, tai turėtų būti aiškiai nurodyta 
teisės akto priede;

12. mano, kad pagal bet kokią iniciatyvą 
dėl Europos sutarčių teisės įmonių ir 
vartotojų (B2C) sutarčių srityje turi būti 
užtikrinta aukšto lygio vartotojų apsauga, o 
tuo atveju, jei valstybės narės užtikrintų 
aukštesnio lygio vartotojų apsaugą, iš 
vartotojų neturėtų būti atimama galimybė 
naudotis šia apsauga;

Or. en

Pakeitimas 86
Ashley Fox

Nuomonės projektas
13 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

13. pabrėžia, kad svarbiausias kiekvienos 
galutinės priemonės išbandymo etapas –
tai pati vidaus rinka; ragina Komisiją 
apsvarstyti, kaip galima geriausiai įvertinti, 
kokios galėtų būti įmonių ir vartotojų 
savanoriško šio naujo teisės akto taikymo 
paskatos; pabrėžia, jog būtina, kad būtų 
numatytos nuostatos dėl atitinkamos 
informacijos apie šio teisės akto buvimą ir 
paskirtį pateikimo visoms galimoms 
suinteresuotoms šalims ir susijusiems 
asmenims (įskaitant nacionalinius teismus).

13. pabrėžia, kad svarbiausias kiekvienos 
politikos priemonės išbandymo etapas – tai 
pati bendroji rinka; ragina Komisiją 
apsvarstyti, kaip galima geriausiai įvertinti, 
kokios galėtų būti įmonių ir vartotojų 
savanoriško šio priemonių rinkinio ir 
standartinių sutarčių sąlygų taikymo 
paskatos; pabrėžia, jog būtina, kad būtų 
numatytos nuostatos dėl atitinkamos 
informacijos apie šio teisės akto buvimą ir 
paskirtį pateikimo visoms galimoms 
suinteresuotoms šalims ir susijusiems 
asmenims (įskaitant nacionalinius teismus).

Or. en

Pakeitimas 87
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. pabrėžia, kad svarbiausias kiekvienos 
galutinės priemonės išbandymo etapas – tai 
pati vidaus rinka; ragina Komisiją 
apsvarstyti, kaip galima geriausiai įvertinti, 
kokios galėtų būti įmonių ir vartotojų 
savanoriško šio naujo teisės akto taikymo 
paskatos; pabrėžia, jog būtina, kad būtų 
numatytos nuostatos dėl atitinkamos 
informacijos apie šio teisės akto buvimą ir 
paskirtį pateikimo visoms galimoms 
suinteresuotoms šalims ir susijusiems 
asmenims (įskaitant nacionalinius teismus).

13. pabrėžia, kad svarbiausias kiekvienos 
galutinės priemonės išbandymo etapas – tai 
vartotojų apsaugos užtikrinimas ir 
tinkamas vidaus rinkos veikimas; ragina 
Komisiją apsvarstyti, kaip galima 
geriausiai įvertinti, kokios galėtų būti 
įmonių ir vartotojų savanoriško šio naujo 
teisės akto taikymo paskatos; pabrėžia, jog 
būtina, kad būtų numatytos nuostatos dėl 
atitinkamos informacijos apie šio teisės 
akto buvimą ir paskirtį pateikimo visoms 
galimoms suinteresuotoms šalims ir 
susijusiems asmenims (įskaitant 
nacionalinius teismus).

Or. en
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Pakeitimas 88
Catherine Stihler

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. pabrėžia, kad svarbiausias kiekvienos 
galutinės priemonės išbandymo etapas – tai 
pati vidaus rinka; ragina Komisiją 
apsvarstyti, kaip galima geriausiai 
įvertinti, kokios galėtų būti įmonių ir 
vartotojų savanoriško šio naujo teisės akto 
taikymo paskatos; pabrėžia, jog būtina, kad 
būtų numatytos nuostatos dėl atitinkamos 
informacijos apie šio teisės akto buvimą ir 
paskirtį pateikimo visoms galimoms 
suinteresuotoms šalims ir susijusiems 
asmenims (įskaitant nacionalinius teismus).

13. pabrėžia, kad nors svarbiausias 
kiekvienos galutinės priemonės išbandymo 
etapas – tai pati vidaus rinka, turi būti iš 
anksto numatyta, kad iniciatyva turi teikti 
papildomos naudos vartotojams ir 
neapsunkinti tarpvalstybinių sandorių nei 
vartotojams, nei įmonėms; pabrėžia, jog 
būtina, kad būtų numatytos nuostatos dėl 
atitinkamos informacijos apie šio teisės 
akto buvimą ir paskirtį pateikimo visoms 
galimoms suinteresuotoms šalims ir 
susijusiems asmenims (įskaitant 
nacionalinius teismus).

Or. en

Pakeitimas 89
Louis Grech

Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. ragina Komisiją atlikti tinkamą 
įvairių Europos sutarčių teisės priemonių 
poveikio vertinimą, kad būtų geriau 
išaiškintos ir patikrintos sąsajos su 
nacionaline sutarčių teise, vidaus 
sandoriais, tarptautinėmis priemonėmis ir 
standartais ir kitomis Europos politikos 
galimybėmis ir priemonėmis, pvz., 
Vartotojų teisių direktyva ar Paslaugų 
direktyva; be to, Komisija turėtų atidžiai 
patikrinti būsimos Europos sutarčių teisės 
priemonės vaidmenį ir svarbą tarptautinei 
prekybai ir santykiams su trečiosiomis 
šalimis;
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Or. en


