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Pakeitimas 124
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Direktyvos pasiūlymas
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 ir 
169 straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 125
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Teisėkūros rezoliucijos projektas
Antra nurodomoji dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-
0454/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 ir 169 straipsnius, pagal kuriuos 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0454/2011),

Or. en

Pakeitimas 126
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Direktyvos pasiūlymas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – SESV) 169 straipsnio 1 dalyje ir 
169 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta, 
kad Sąjunga prisideda prie aukšto vartotojų 

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – SESV) 169 straipsnio 1 dalyje ir 
169 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta, 
kad Sąjunga prisideda prie aukšto vartotojų 
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apsaugos lygio užtikrinimo priimdama 
priemones pagal SESV 114 straipsnį. 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 38 straipsnyje nustatyta, kad 
Sąjungos politika užtikrina aukštą vartotojų 
apsaugos lygį;

apsaugos lygio užtikrinimo priimdama 
priemones, inter alia, priemones pagal 
SESV 114 straipsnį. Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 38 straipsnyje 
nustatyta, kad Sąjungos politika užtikrina 
aukštą vartotojų apsaugos lygį;

Or. en

Pakeitimas 127
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Direktyvos pasiūlymas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) jei klientai turi priekaištų dėl prekių 
pardavimo arba paslaugų teikimo, visada 
pirmiausia turėtų kreiptis į atitinkamą 
komercinės veiklos subjektą arba 
paslaugų teikėją ir bandyti išspręsti 
problemą tarpusavyje. Taip daugeliu 
atvejų vartotojų problemas būtų galima 
išspręsti jau iš pat pradžių;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant sumažinti GAS subjektų krūvį būtina nustatyti tokią prievolę pirmiau pabandyti 
išspręsti problemą tarpusavyje.

Pakeitimas 128
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Direktyvos pasiūlymas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) kad vidaus rinka geriau veiktų ir 
būtų visiškai sukurta, svarbu didinti 
piliečių pasitikėjimą ja, visų pirma, 
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išaiškinant vartotojų teises ir teisių 
gynimo priemones;

Or. en

Pakeitimas 129
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Direktyvos pasiūlymas
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) jei būtų užtikrinta galimybė 
paprastais, efektyviais, racionaliais ir 
nebrangiais būdais spręsti valstybių narių 
vidaus ir tarpvalstybinius ginčus, 
kylančius dėl prekių pardavimo arba 
paslaugų teikimo, tai duotų vartotojams 
naudos ir padidintų jų pasitikėjimą rinka. 
Tokia galimybė taikoma tiek prijungties, 
tiek atjungties režimu sudarytiems 
sandoriams;

Or. en

Pakeitimas 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Direktyvos pasiūlymas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) ginčų alternatyvus sprendimas –
paprastas, greitas ir nebrangus būdas ne 
teisme spręsti vartotojų ir komercinės 
veiklos subjektų ginčus. Vis dėlto šis būdas 
dar nepakankamai išplėtotas visoje 
Europos Sąjungoje. Kad vartotojai galėtų 
visapusiškai jį naudoti, būtina leisti visų 
rūšių vartotojų ginčus spręsti alternatyviai, 
užtikrinti vienodą GAS procedūrų kokybę 
ir informuoti vartotojus ir komercinės 

(3) ginčų alternatyvus sprendimas –
paprastas, greitas ir nebrangus būdas ne 
teisme spręsti vartotojų ir komercinės 
veiklos subjektų ginčus, kurių nebuvo 
galima iš anksto išspręsti tarpusavyje. Vis 
dėlto šis būdas dar nepakankamai išplėtotas 
visoje Europos Sąjungoje. Kad vartotojai 
galėtų visapusiškai jį naudoti, būtina leisti 
visų rūšių vartotojų ginčus spręsti 
alternatyviai, užtikrinti vienodą GAS 
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veiklos subjektus apie tokią procedūrą. 
Taip pat svarbu, kad GAS subjektai 
tarpvalstybinius ginčus tvarkytų 
veiksmingai;

procedūrų kokybę ir informuoti vartotojus 
ir komercinės veiklos subjektus apie tokią 
procedūrą. Taip pat būtina, kad GAS 
subjektai tarpvalstybinius ginčus nagrinėtų 
veiksmingai;

Or. de

Pakeitimas 131
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) ginčų alternatyvus sprendimas –
paprastas, greitas ir nebrangus būdas ne 
teisme spręsti vartotojų ir komercinės 
veiklos subjektų ginčus. Vis dėlto šis būdas 
dar nepakankamai išplėtotas visoje 
Europos Sąjungoje. Kad vartotojai galėtų 
visapusiškai jį naudoti, būtina leisti visų 
rūšių vartotojų ginčus spręsti alternatyviai, 
užtikrinti vienodą GAS procedūrų kokybę 
ir informuoti vartotojus ir komercinės 
veiklos subjektus apie tokią procedūrą. 
Taip pat būtina, kad GAS subjektai 
tarpvalstybinius ginčus nagrinėtų 
veiksmingai;

(3) ginčų alternatyvus sprendimas –
paprastas, greitas ir nebrangus būdas ne 
teisme spręsti vartotojų ir komercinės 
veiklos subjektų ginčus. Vis dėlto šis būdas 
dar nepakankamai išplėtotas visoje 
Europos Sąjungoje. Kad bendroji rinka 
geriau veiktų, būtina leisti visų rūšių 
vartotojų ginčus spręsti alternatyviai, 
užtikrinti vienodą GAS procedūrų kokybę 
ir informuoti vartotojus ir komercinės 
veiklos subjektus apie tokią procedūrą. 
Taip pat būtina, kad GAS subjektai 
tarpvalstybinius ginčus nagrinėtų 
veiksmingai;

Or. en

Pagrindimas

Sukūrus GAS, bendroji rinka geriau veiks, bet nebūtina suteikti vartotojams galimybės 
visiškai išnaudoti jos potencialą. 

Pakeitimas 132
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Direktyvos pasiūlymas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) dėl tarpvalstybinius sandorius 
vykdančiose valstybėse narėse skirtingos 
GAS mechanizmų aprėpties, kokybės ir 
žinių apie juos būtini Sąjungos lygmens 
veiksmai. Šia direktyva turėtų būti 
nustatyti būtinieji GAS subjektų 
standartai. Tai neturėtų trukdyti 
valstybėms narėms priimti arba palikti 
galioti taisykles, kuriomis siekiama 
daugiau nei numatyta šioje direktyvoje;

Or. en

Pakeitimas 133
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Direktyvos pasiūlymas
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) kad vartotojai galėtų visapusiškai 
išnaudoti vidaus rinkos galimybes, būtina 
užtikrinti galimybę vartotojų valstybių 
narių tarpvalstybinius visų rūšių ginčus, 
kuriems taikoma ši direktyva spręsti 
alternatyviai, GAS procedūroms visoje 
Sąjungoje taikyti nuoseklius būtiniausius
kokybės standartus bei informuoti 
vartotojus ir komercinės veiklos subjektus 
apie tokių procedūrų buvimą. Dėl 
padidėjusios asmenų judėjimo ir 
tarpvalstybinės prekybos apimties taip pat 
svarbu, kad GAS subjektai 
tarpvalstybinius ginčus tvarkytų 
veiksmingai;

Or. en

Pakeitimas 134
Konstantinos Poupakis



PE489.695v01-00 8/146 AM\903359LT.doc

LT

Direktyvos pasiūlymas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) dėl valstybių narių skirtingos GAS 
mechanizmų aprėpties, kokybės ir žinių 
apie juos atsiranda kliūčių bendrajai 
rinkai. Todėl daugelis vartotojų 
nedalyvauja tarpvalstybinėje prekyboje ir 
rodo nepasitikėjimą, nes ginčus su 
komercinės veiklos subjektais būtų galima 
spręsti lengvai, greitai ir nebrangiai. Be 
to, dėl tų pačių priežasčių, jei nėra 
pakankamai galimybių naudotis 
kokybiškomis GAS procedūromis, 
komercinės veiklos subjektai gali 
nedalyvauti tarpvalstybiniuose 
sandoriuose su vartotojais. Be to, 
komercinės veiklos subjektai, įsisteigę 
valstybėje narėje, kurioje GAS procedūrų 
kokybė nepakankama, atsiranda 
konkurencingumui nepalankioje padėtyje 
palyginti su tais, kurie turi galimybę 
naudotis kokybiškomis GAS 
procedūromis, nes pastarieji gali spręsti 
ginčus su vartotojais sparčiau ir pigiau;

Or. el

Pakeitimas 135
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant sustiprinti vartotojų 
pasitikėjimą vidaus rinka ir e. prekyba, 
reikia sukurti Europos Sąjungoje tinkamai 
veiksiantį ginčų alternatyvų sprendimą. Jį 
kuriant turėtų būti remiamasi esamomis 
valstybių narių GAS procedūromis ir 
laikomasi jų teisės tradicijų;

(6) siekiant sustiprinti vartotojų 
pasitikėjimą bendrąja rinka ir e. prekyba, 
reikia sukurti Europos Sąjungoje tinkamai 
veiksiantį ginčų alternatyvų sprendimą. Jį 
kuriant turėtų būti remiamasi esamomis 
įvairiomis valstybių narių GAS 
procedūromis, kurios yra veiksmingos 
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sprendžiant prekybininkų ir vartotojų 
ginčus. Jį kuriant taip pat turėtų būti
laikomasi valstybių narių teisės tradicijų;

Or. en

Pagrindimas

Kuriant GAS tinklą visoje ES reikėtų vadovautis GAS sistemomis, kurios jau yra įgyvendintos 
valstybėse narėse. Esamos GAS sistemos, kurios yra veiksmingos ir kuriose laikomasi kokybės 
kriterijų, dažnai pasižymi įvairiais ypatumais, ir kuriant GAS sistemą reikėtų atsižvelgti į 
tokią įvairovę.

Pakeitimas 136
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
sutartiniams ginčams, kylantiems dėl 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
visuose ekonomikos sektoriuose. Jie turėtų
apimti ne tik vartotojų teikiamus skundus
dėl komercinės veiklos subjektų, bet ir 
komercinės veiklos subjektų skundus dėl 
vartotojų. Ši direktyva neturėtų būti 
taikoma komercinės veiklos subjektų 
tarpusavio ginčams, tačiau tai neturėtų 
trukdyti valstybėms narėms priimti arba 
toliau taikyti galiojančias nuostatas dėl 
tokių ginčų sprendimo ne teisme tvarkos;

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
sutartiniams ginčams, kylantiems dėl 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
visuose ekonomikos sektoriuose. Ji turėtų 
būti taikoma tik vartotojų teikiamiems 
skundams dėl komercinės veiklos 
subjektų. Ši direktyva neturėtų būti 
taikoma nei komercinės veiklos subjektų 
teikiamiems skundams dėl vartotojų, nei 
komercinės veiklos subjektų tarpusavio 
ginčams, tačiau tai neturėtų trukdyti 
valstybėms narėms priimti arba toliau 
taikyti galiojančias nuostatas dėl tokių 
ginčų sprendimo ne teisme tvarkos;

Or. fr

Pakeitimas 137
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
sutartiniams ginčams, kylantiems dėl 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
visuose ekonomikos sektoriuose. Jie turėtų 
apimti ne tik vartotojų teikiamus skundus 
dėl komercinės veiklos subjektų, bet ir 
komercinės veiklos subjektų skundus dėl 
vartotojų. Ši direktyva neturėtų būti 
taikoma komercinės veiklos subjektų
tarpusavio ginčams, tačiau tai neturėtų 
trukdyti valstybėms narėms priimti arba 
toliau taikyti galiojančias nuostatas dėl 
tokių ginčų sprendimo ne teisme tvarkos;

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
sutartiniams ginčams, kylantiems dėl 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
visuose ekonomikos sektoriuose, išskyrus 
bendros ekonominės svarbos paslaugas. 
Jie turėtų apimti ne tik vartotojų teikiamus 
skundus dėl komercinės veiklos subjektų, 
bet ir komercinės veiklos subjektų skundus 
dėl vartotojų. Ši direktyva neturėtų būti 
taikoma komercinės veiklos subjektų 
tarpusavio ginčams, tačiau tai neturėtų 
trukdyti valstybėms narėms priimti arba 
toliau taikyti galiojančias nuostatas dėl 
tokių ginčų sprendimo ne teisme tvarkos;

Or. de

Pakeitimas 138
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
sutartiniams ginčams, kylantiems dėl 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
visuose ekonomikos sektoriuose. Jie turėtų 
apimti ne tik vartotojų teikiamus skundus 
dėl komercinės veiklos subjektų, bet ir 
komercinės veiklos subjektų skundus dėl 
vartotojų. Ši direktyva neturėtų būti 
taikoma komercinės veiklos subjektų 
tarpusavio ginčams, tačiau tai neturėtų 
trukdyti valstybėms narėms priimti arba 
toliau taikyti galiojančias nuostatas dėl 
tokių ginčų sprendimo ne teisme tvarkos;

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
sutartiniams ginčams, kylantiems dėl 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
visuose ekonomikos sektoriuose. Jie turėtų 
apimti ginčus, kylančius dėl skaitmeninio 
turinio pardavimo arba teikimo už atlygį. 
Ši direktyva turėtų būti taikoma vartotojų 
teikiamiems skundams dėl komercinės 
veiklos subjektų. Ji neturėtų būti taikoma
komercinės veiklos subjektų teikiamiems 
skundams dėl vartotojų. Ši direktyva 
neturėtų būti taikoma komercinės veiklos 
subjektų tarpusavio ginčams, tačiau tai 
neturėtų trukdyti valstybėms narėms 
priimti arba toliau taikyti galiojančias 
nuostatas dėl tokių ginčų sprendimo ne 
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teisme tvarkos;

Or. en

Pagrindimas

Kai kalbama apie skaitmeninį turinį, reikia aiškumo. Atsižvelgiant į tai, kad siekiant spręsti 
netolygaus vartotojų ir komercinės veiklos subjektų galių pasiskirstymo problemą buvo 
nustatytas GAS teikėjų skaičius, negalima būtų reikalauti, kad tokios įstaigos priimtų verslo 
įmonių inicijuojamus ginčus su vartotojais. GAS nereikėtų naudoti skoloms išieškoti.

Pakeitimas 139
Konstantinos Poupakis

Direktyvos pasiūlymas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
sutartiniams ginčams, kylantiems dėl 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
visuose ekonomikos sektoriuose. Jie turėtų 
apimti ne tik vartotojų teikiamus skundus 
dėl komercinės veiklos subjektų, bet ir 
komercinės veiklos subjektų skundus dėl 
vartotojų. Ši direktyva neturėtų būti 
taikoma komercinės veiklos subjektų 
tarpusavio ginčams, tačiau tai neturėtų 
trukdyti valstybėms narėms priimti arba 
toliau taikyti galiojančias nuostatas dėl 
tokių ginčų sprendimo ne teisme tvarkos; 

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
sutartiniams ginčams, kylantiems dėl 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
visuose ekonomikos sektoriuose, įskaitant 
visus viešojo ir privačiojo sektorių 
tiekėjus. Jie turėtų apimti ne tik vartotojų 
teikiamus skundus dėl komercinės veiklos 
subjektų, bet ir komercinės veiklos 
subjektų skundus dėl vartotojų. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma komercinės 
veiklos subjektų tarpusavio ginčams, tačiau 
tai neturėtų trukdyti valstybėms narėms 
priimti arba toliau taikyti galiojančias 
nuostatas dėl tokių ginčų sprendimo ne 
teisme tvarkos; 

Or. el

Pakeitimas 140
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų
sutartiniams ginčams, kylantiems dėl 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
visuose ekonomikos sektoriuose. Jie turėtų 
apimti ne tik vartotojų teikiamus skundus 
dėl komercinės veiklos subjektų, bet ir 
komercinės veiklos subjektų skundus dėl 
vartotojų. Ši direktyva neturėtų būti 
taikoma komercinės veiklos subjektų 
tarpusavio ginčams, tačiau tai neturėtų 
trukdyti valstybėms narėms priimti arba 
toliau taikyti galiojančias nuostatas dėl 
tokių ginčų sprendimo ne teisme tvarkos;

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
sutartiniams ginčams su komercinės 
veiklos subjektais, kuriuos vartotojai 
pradeda dėl atjungties arba prijungties 
režimu atliekamo prekių pardavimo ar 
paslaugų teikimo, įskaitant skaitmeninio 
turinio teikimą už atlygį, visuose 
ekonomikos sektoriuose. Ši direktyva 
neturėtų būti taikoma visuotinės svarbos 
neekonominėms paslaugoms, kurios 
teikiamos ne už finansinį atlygį. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma 
komercinės veiklos subjektų skundams dėl 
vartotojų ar komercinės veiklos subjektų 
tarpusavio ginčams, tačiau ji neturėtų 
trukdyti valstybėms narėms priimti arba 
toliau taikyti galiojančias nuostatas dėl 
tokių ginčų sprendimo ne teisme tvarkos;

Or. en

Pakeitimas 141
Bernadette Vergnaud

Direktyvos pasiūlymas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
sutartiniams ginčams, kylantiems dėl
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
visuose ekonomikos sektoriuose. Jie turėtų 
apimti ne tik vartotojų teikiamus skundus 
dėl komercinės veiklos subjektų, bet ir 
komercinės veiklos subjektų skundus dėl 
vartotojų. Ši direktyva neturėtų būti 
taikoma komercinės veiklos subjektų 
tarpusavio ginčams, tačiau tai neturėtų 
trukdyti valstybėms narėms priimti arba 
toliau taikyti galiojančias nuostatas dėl 
tokių ginčų sprendimo ne teisme tvarkos;

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma 
vartotojų skundams, susijusiems su
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
sutartiniais ginčais, kylantiems dėl prekių 
pardavimo ar paslaugų teikimo visuose 
ekonomikos sektoriuose, taip pat dėl 
prekybos internetu, įskaitant skaitmeninio 
turinio teikimą. Ši direktyva neturėtų būti 
taikoma nei bendrus interesus 
tenkinančioms ekonominėms paslaugoms, 
nei specialistų teikiamoms sveikatos 
priežiūros paslaugoms, kai siekiama ištirti 
paciento sveikatą, ją palaikyti ar atstatyti, 
įskaitant vaistų receptų išrašymą ir vaistų 
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tiekimą ar siuntimus naudotis medicinos 
prietaisais. Ši direktyva neturėtų būti 
taikoma komercinės veiklos subjektų 
teikiamiems skundams dėl vartotojų ar 
komercinės veiklos subjektų tarpusavio 
ginčams, tačiau tai neturėtų trukdyti 
valstybėms narėms priimti arba toliau 
taikyti galiojančias nuostatas dėl tokių 
ginčų sprendimo ne teisme tvarkos;

Or. fr

Pakeitimas 142
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) vartotojai, norėdami surasti 
draugišką sprendimą, turėtų būti 
raginami visų pirma kreiptis tiesiogiai į 
komercinės veiklos subjektą ar į skundų 
nagrinėjimo sistemas, tvarkomas 
komercinės veiklos subjekto. Kilus ginčui 
ši procedūra būrų greita priemonė 
sprendžiant vartotojų ginčus, nors ir jos 
laikas būtų ribotas;

Or. fr

Pakeitimas 143
Philippe Juvin

Direktyvos pasiūlymas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) terminas „vartotojas“ turėtų aprėpti 
fizinius asmenis, kurie veikia siekdami su 
jų amatu, verslu ar profesija nesusijusių 
tikslų. Vis dėlto, jeigu sutartis sudaroma iš 

(8) terminas „vartotojas“ turėtų aprėpti 
fizinius asmenis, kurie veikia siekdami su 
jų amatu, verslu ar profesija nesusijusių 
tikslų;
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dalies asmens verslo ir iš dalies ne verslo 
tikslais (dvigubos paskirties sutartys) ir 
jeigu atsižvelgiant į bendras sutarties 
sąlygas verslo tikslai nevyrauja, tas asmuo 
taip pat turėtų būti laikomas vartotoju;

Or. en

Pagrindimas

Platesnė vartotojo apibrėžtis įtraukiant dvigubos paskirties sutartis (sutartis, sudaromas iš 
dalies asmens verslo ir iš dalies ne verslo tikslais) yra paini, ypač atsižvelgiant į tai, kad 4 
straipsnio a dalyje aiškiai pasakyta, kad vartotojas – tai „fizinis asmuo, kuris veikia 

siekdamas su jo amatu, verslu ar profesija nesusijusių tikslų“.

Pakeitimas 144
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) ši direktyva turėtų būti viršesnė nei
Sąjungos teisės aktai, kuriuose nustatytos
GAS subjektų steigimą konkrečiame 
sektoriuje skatinančios nuostatos. Jeigu 
tam tikro sektoriaus teisės aktais 
pavedama steigti tokius subjektus, ši 
direktyva turėtų būti viršesnė tik tuomet, 
kai tokiais teisės aktais neužtikrinama 
bent lygiavertė vartotojų apsauga;

(10) jeigu šios direktyvos nuostata 
prieštarauja kito Sąjungos teisės akto, 
reglamentuojančio konkrečius sektorius, 
nuostatai, pirmenybė teikiama kito 
Sąjungos teisės akto nuostatai ir ji 
taikoma atitinkamiems konkretiems 
sektoriams. Tačiau, jei tokia nuostata 
skatinamas GAS subjektų steigimas 
konkrečiame sektoriuje, yra viršesnės ir 
taikytinos tam tikros šios direktyvos 
nuostatos;

Or. en

Pagrindimas

Būtų sunku įgyvendinti reikalavimą palyginti skirtinguose Sąjungos teisės aktuose įtvirtintos 
vartotojų apsaugos lygį. Be to, ši direktyva turėtų būti viršesnė už kitų Sąjungos teisės aktų 
konkrečias nuostatas, o ne visus teisės aktus.
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Pakeitimas 145
Konstantinos Poupakis

Direktyvos pasiūlymas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant padėti įgyvendinti šią 
direktyvą, Komisijos prašoma parengti 
gaires glaudžiai bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis dėl šios direktyvos 
sąsajos su kitais ES teisės aktais;

Or. el

Pakeitimas 146
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) visoje Sąjungoje įsteigti GAS 
subjektai labai skiriasi, skiriasi jie ir 
valstybių narių viduje. Ši direktyva turėtų 
būti taikoma bet kuriam ilgam laikui
įsteigtam subjektui, kuris ginčus spręsti 
siūlo GAS procedūra. Arbitražo 
procedūra, kai vienam vartotojo ir 
komercinės veiklos subjekto ginčui 
išspręsti ad hoc pasirenkamas ne GAS 
subjektas, nelaikoma GAS procedūra;

(11) visoje Sąjungoje įsteigti GAS 
subjektai labai skiriasi, skiriasi jie ir 
valstybių narių viduje. Ši direktyva turėtų 
būti taikoma bet kuriam ilgam laikui 
įsteigtam subjektui vartotojo ir komercinės 
veiklos subjekto ginčams spręsti, kuris 
įtrauktas į sąrašą pagal šios direktyvos 
17 straipsnio 2 dalį. Arbitražo procedūra, 
kai vienam vartotojo ir komercinės veiklos 
subjekto ginčui išspręsti ad hoc
pasirenkamas ne GAS subjektas, 
nelaikoma GAS procedūra;

Or. en

Pagrindimas

GAS teikėjams, nusprendusiems netapti GAS subjektais pagal šią direktyvą, šios direktyvos 
nuostatos neturėtų būti taikomos.
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Pakeitimas 147
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ši direktyva netaikoma procedūroms, 
kurios taikomos dalyvaujant ginčų 
sprendimo subjektams, jeigu ginčą 
nagrinėjančius fizinius asmenis įdarbino 
tik komercinės veiklos subjektas, ar kurios 
taikomos vartotojų skundų nagrinėjimo 
sistemose, tvarkomose komercinės veiklos 
subjekto. Ji neturėtų būti taikoma
tiesioginėms šalių deryboms. Be to, ji 
neturėtų būti taikoma, kai teisėjas mėgina 
išspręsti ginčą teisminio proceso dėl to 
ginčo metu;

(12) ši direktyva netaikoma nei
procedūroms, kurios taikomos vartotojų 
skundų nagrinėjimo sistemose, tvarkomose 
komercinės veiklos subjekto, nei
tiesioginėms šalių deryboms. Be to, ji 
neturėtų būti taikoma, kai teisėjas mėgina 
išspręsti ginčą teisminio proceso dėl to 
ginčo metu;

Or. fr

Pakeitimas 148
Philippe Juvin

Direktyvos pasiūlymas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ši direktyva netaikoma procedūroms, 
kurios taikomos dalyvaujant ginčų
sprendimo subjektams, jeigu ginčą
nagrinėjančius fizinius asmenis įdarbino 
tik komercinės veiklos subjektas, ar kurios 
taikomos vartotojų skundų nagrinėjimo 
sistemose, tvarkomose komercinės veiklos 
subjekto. Ji neturėtų būti taikoma
tiesioginėms šalių deryboms. Be to, ji 
neturėtų būti taikoma, kai teisėjas mėgina 
išspręsti ginčą teisminio proceso dėl to 
ginčo metu;

(12) ši direktyva netaikoma procedūroms, 
kurios taikomos vartotojų skundų
nagrinėjimo sistemose, tvarkomose 
komercinės veiklos subjekto, ir 
tiesioginėms šalių deryboms. Be to, ji 
neturėtų būti taikoma, kai teisėjas mėgina 
išspręsti ginčą teisminio proceso dėl to 
ginčo metu;
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Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų atmesti komercinės veiklos subjektų ar įmonės viduje vykdomo tarpininkavimo, nes 
jis yra svarbi alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmų dalis. Rekomendacijoje 98/257/EB 
neatmetamas šis tarpininkavimo tipas, jei įvykdytos tam tikros sąlygos. Įmonės viduje 
vykdomas tarpininkavimas gali būti tikrai naudingas sprendžiant ginčus ne teisme, nes šiuo 
atveju užtikrinamos techninės (praktinės) žinios ir tampa įmanomu šalims naudingas artimas 
tarpininkavimas.

Pakeitimas 149
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ši direktyva netaikoma procedūroms, 
kurios taikomos dalyvaujant ginčų
sprendimo subjektams, jeigu ginčą
nagrinėjančius fizinius asmenis įdarbino tik 
komercinės veiklos subjektas, ar kurios 
taikomos vartotojų skundų nagrinėjimo 
sistemose, tvarkomose komercinės veiklos 
subjekto. Ji neturėtų būti taikoma
tiesioginėms šalių deryboms. Be to, ji 
neturėtų būti taikoma, kai teisėjas mėgina 
išspręsti ginčą teisminio proceso dėl to 
ginčo metu;

(12) ši direktyva taikoma procedūroms, 
kurios taikomos dalyvaujant ginčų
sprendimo subjektams, jeigu ginčą
nagrinėjančius fizinius asmenis įdarbino tik 
komercinės veiklos subjektas, jei visiškai 
vykdomi konkretūs nepriklausomumo ir 
nešališkumo reikalavimai. Direktyva 
netaikoma procedūroms, kurios taikomos 
vartotojų skundų nagrinėjimo sistemose, 
tvarkomose komercinės veiklos subjekto, ir 
tiesioginėms šalių deryboms. Be to, ji 
neturėtų būti taikoma, kai teisėjas mėgina 
išspręsti ginčą teisminio proceso dėl to 
ginčo metu;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad ES yra gerai veikiančių ir veiksmingų GAS mechanizmų, pagal kuriuos 
tam tikrą fizinį asmenį išskirtinai įdarbina komercinės veiklos subjektas, be direktyvos aiškaus 
tikslo pasitelkti esamus GAS subjektus, reikėtų išplėsti taikymo sritį, kad ji aprėptų tokius 
GAS mechanizmus, jei jie atitinka nepriklausomumo ir nešališkumo kriterijus, nustatysimus 
direktyvoje. 
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Pakeitimas 150
Andreas Schwab

Direktyvos pasiūlymas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ši direktyva netaikoma procedūroms, 
kurios taikomos dalyvaujant ginčų
sprendimo subjektams, jeigu ginčą
nagrinėjančius fizinius asmenis įdarbino tik 
komercinės veiklos subjektas, ar kurios 
taikomos vartotojų skundų nagrinėjimo 
sistemose, tvarkomose komercinės veiklos 
subjekto. Ji neturėtų būti taikoma
tiesioginėms šalių deryboms. Be to, ji 
neturėtų būti taikoma, kai teisėjas mėgina 
išspręsti ginčą teisminio proceso dėl to 
ginčo metu;

(12) ši direktyva taikoma procedūroms, 
kurios taikomos dalyvaujant ginčų 
sprendimo subjektams, jeigu ginčą 
nagrinėjančius fizinius asmenis įdarbino tik 
komercinės veiklos subjektas, jei visiškai 
vykdomi šios direktyvos II skyriuje 
nustatyti reikalavimai. Direktyva 
netaikoma procedūroms, kurios taikomos 
vartotojų skundų nagrinėjimo sistemose, 
tvarkomose komercinės veiklos subjekto, ir 
tiesioginėms šalių deryboms. Be to, ji 
neturėtų būti taikoma, kai teisėjas mėgina 
išspręsti ginčą teisminio proceso dėl to 
ginčo metu;

Or. en

Pakeitimas 151
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ši direktyva netaikoma procedūroms, 
kurios taikomos dalyvaujant ginčų
sprendimo subjektams, jeigu ginčą
nagrinėjančius fizinius asmenis įdarbino 
tik komercinės veiklos subjektas, ar kurios 
taikomos vartotojų skundų nagrinėjimo 
sistemose, tvarkomose komercinės veiklos
subjekto. Ji neturėtų būti taikoma 
tiesioginėms šalių deryboms. Be to, ji 
neturėtų būti taikoma, kai teisėjas mėgina 
išspręsti ginčą teisminio proceso dėl to 
ginčo metu;

(12) ši direktyva netaikoma procedūroms, 
kurios taikomos vartotojų skundų
nagrinėjimo sistemose, tvarkomose 
komercinės veiklos subjekto. Ji neturėtų 
būti taikoma tiesioginėms šalių deryboms. 
Be to, ji neturėtų būti taikoma, kai teisėjas 
mėgina išspręsti ginčą teisminio proceso 
dėl to ginčo metu;



AM\903359LT.doc 19/146 PE489.695v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 152
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) ši direktyva neturėtų būti taikoma 
parduodant prekes ir teikiant paslaugas, 
kurios laikomos bendros ekonominės 
svarbos, o kartu yra suvereni valstybės 
veikla. Tai pasakytina, pavyzdžiui, apie 
vandens tiekimo, nuotekų ir atliekų 
tvarkymo paslaugas, jei jos valstybėje 
narėje įstatymais reglamentuojamos kaip 
bendros ekonominės svarbos paslaugos;

Or. de

Pakeitimas 153
Philippe Juvin

Direktyvos pasiūlymas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) ši direktyva netaikoma 
procedūroms, kurios taikomos 
dalyvaujant ginčų sprendimo subjektams, 
jeigu ginčą nagrinėjančius fizinius 
asmenis įdarbino tik komercinės veiklos 
subjektas, nebent būtų įvykdytos tam 
tikros sąlygos siekiant tinkamai užtikrinti, 
kad už ginčo sprendimą atsakingas fizinis 
asmuo yra nepriklausomas ir nešališkas;

Or. en
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Pagrindimas

Nereikėtų atmesti komercinės veiklos subjektų ar įmonės viduje vykdomo tarpininkavimo, nes 
jis yra svarbi alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmų dalis. Rekomendacijoje 98/257/EB 
neatmetamas šis tarpininkavimo tipas, jei įvykdytos tam tikros sąlygos. Įmonės viduje 
vykdomas tarpininkavimas gali būti tikrai naudingas sprendžiant ginčus ne teisme, nes šiuo 
atveju užtikrinamos techninės (praktinės) žinios ir tampa įmanomu šalims naudingas artimas 
tarpininkavimas.

Pakeitimas 154
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) ši direktyva turėtų būti taikoma 
procedūroms, kurias taiko ginčų 
sprendimo subjektai, kai už ginčo 
sprendimą atsakingus fizinius asmenis 
įdarbino tik komercinės veiklos subjektas 
ar jų asociacija, tik tada, jeigu, nors jų 
veikla atitinka šios direktyvos II skyriuje 
nustatytus reikalavimus, šie fiziniai 
asmenys laikosi konkrečių sąlygų, 
numatytų šios direktyvos 6 straipsnio 2a 
dalyje. Šiuo tikslu minėta ginčų 
sprendimo įstaiga turėtų būti vertinama 
bent vieną kartą per metus, šį vertinimą 
turėtų atlikti kompetentinga valstybės 
narės, kurioje įstaiga įsikūrusi, institucija, 
siekiant nustatyti, ar ji veiksmingai taiko 
šią dvigubą sąlygą;

Or. fr

Pakeitimas 155
Philippe Juvin

Direktyvos pasiūlymas
13 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
ginčai, kuriems taikoma ši direktyva, 
galėtų būti pateikti šioje direktyvoje 
nustatytus reikalavimus atitinkantiems
GAS subjektams. Šią prievolę valstybės 
narės turėtų galėti įvykdyti tam 
panaudodamos esamus GAS subjektus ir 
prireikus pritaikydamos jų veiklos aprėptį 
arba nurodydamos įsteigti naujus GAS 
subjektus. Šia direktyva valstybės narės 
neįpareigojamos sukurti atskirų GAS 
subjektų kiekvienam mažmeniniam 
sektoriui. Valstybės narės turėtų galėti 
nurodyti įsteigti papildomą GAS subjektą, 
kuris spręstų tuos ginčus, kuriuos spręsti 
nėra konkrečiai kompetentingas joks 
subjektas;

(13) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
ginčai, kuriems taikoma ši direktyva, 
galėtų būti pateikti šioje direktyvoje 
nustatytus reikalavimus atitinkantiems
GAS subjektams, apie kuriuos yra 
pranešta Europos Komisijai pagal šios 
direktyvos 17 straipsnio 2 dalį. Šią 
prievolę valstybės narės turėtų galėti 
įvykdyti tam panaudodamos esamus GAS 
subjektus ir prireikus pritaikydamos jų 
veiklos aprėptį arba nurodydamos įsteigti 
naujus GAS subjektus. Šia direktyva 
valstybės narės neįpareigojamos sukurti 
atskirų GAS subjektų kiekvienam 
mažmeniniam sektoriui. Valstybės narės 
turėtų galėti nurodyti įsteigti papildomą 
GAS subjektą, kuris spręstų tuos ginčus, 
kuriuos spręsti nėra konkrečiai 
kompetentingas joks subjektas;

Or. en

Pagrindimas

Apie visus GAS subjektus, atitinkančius šioje direktyvoje nustatytus kriterijus, valstybės narės 
kompetentinga institucija privalo pranešti Europos Komisijai pagal direktyvos pasiūlymo 17 
straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 156
Cornelis de Jong

Direktyvos pasiūlymas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
ginčai, kuriems taikoma ši direktyva, 
galėtų būti pateikti šioje direktyvoje
nustatytus reikalavimus atitinkantiems 
GAS subjektams. Šią prievolę valstybės 
narės turėtų galėti įvykdyti tam 
panaudodamos esamus GAS subjektus ir 

(13) valstybės narės turėtų padėti įmonėms 
ir vartotojų organizacijoms steigti GAS 
subjektus arba pritaikyti šioje direktyvoje 
nustatytus kokybės kriterijus atitinkančių 
gerai veikiančių esamų GAS subjektų 
taikymo sritį. Šia direktyva valstybės narės 
neįpareigojamos sukurti atskirų GAS 
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prireikus pritaikydamos jų veiklos aprėptį 
arba nurodydamos įsteigti naujus GAS
subjektus. Šia direktyva valstybės narės 
neįpareigojamos sukurti atskirų GAS 
subjektų kiekvienam mažmeniniam 
sektoriui. Valstybės narės turėtų galėti 
nurodyti įsteigti papildomą GAS subjektą, 
kuris spręstų tuos ginčus, kuriuos spręsti 
nėra konkrečiai kompetentingas joks 
subjektas;

subjektų kiekvienam mažmeniniam 
sektoriui. Valstybės narės turėtų galėti 
nurodyti įsteigti papildomą GAS subjektą, 
kuris spręstų tuos tarpvalstybinius ginčus, 
kuriuos spręsti nėra konkrečiai 
kompetentingas joks subjektas;

Or. en

Pakeitimas 157
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktyvos pasiūlymas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
ginčai, kuriems taikoma ši direktyva, 
galėtų būti pateikti šioje direktyvoje 
nustatytus reikalavimus atitinkantiems 
GAS subjektams. Šią prievolę valstybės 
narės turėtų galėti įvykdyti tam 
panaudodamos esamus GAS subjektus ir 
prireikus pritaikydamos jų veiklos aprėptį 
arba nurodydamos įsteigti naujus GAS 
subjektus. Šia direktyva valstybės narės 
neįpareigojamos sukurti atskirų GAS 
subjektų kiekvienam mažmeniniam 
sektoriui. Valstybės narės turėtų galėti 
nurodyti įsteigti papildomą GAS subjektą, 
kuris spręstų tuos ginčus, kuriuos spręsti 
nėra konkrečiai kompetentingas joks 
subjektas;

(13) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
ginčai, kuriems taikoma ši direktyva, būtų
pateikti šioje direktyvoje nustatytus 
reikalavimus atitinkantiems GAS 
subjektams. Šią prievolę valstybės narės 
turėtų galėti įvykdyti tam panaudodamos 
esamus GAS subjektus ir prireikus 
pritaikydamos jų veiklos aprėptį arba 
nurodydamos įsteigti naujus GAS 
subjektus. Šia direktyva valstybės narės 
neįpareigojamos sukurti atskirų GAS 
subjektų kiekvienam mažmeniniam 
sektoriui. Valstybės narės turėtų galėti 
nurodyti įsteigti papildomą GAS subjektą, 
kuris spręstų tuos ginčus, kuriuos spręsti 
nėra konkrečiai kompetentingas joks 
subjektas;

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į teigiamą kai kurių valstybių narių patirtį, veiksminga ginčų alternatyvaus 
sprendimo sistema turėtų būti grindžiama prievole bandyti susitaikyti prieš kreipiantis į 
bendrosios kompetencijos teisingumo įstaigas.
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Pakeitimas 158
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
ginčai, kuriems taikoma ši direktyva, 
galėtų būti pateikti šioje direktyvoje 
nustatytus reikalavimus atitinkantiems 
GAS subjektams. Šią prievolę valstybės 
narės turėtų galėti įvykdyti tam 
panaudodamos esamus GAS subjektus ir 
prireikus pritaikydamos jų veiklos aprėptį 
arba nurodydamos įsteigti naujus GAS 
subjektus. Šia direktyva valstybės narės 
neįpareigojamos sukurti atskirų GAS 
subjektų kiekvienam mažmeniniam 
sektoriui. Valstybės narės turėtų galėti 
nurodyti įsteigti papildomą GAS subjektą, 
kuris spręstų tuos ginčus, kuriuos spręsti 
nėra konkrečiai kompetentingas joks 
subjektas;

(13) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
sutartiniai ginčai, kuriems taikoma ši 
direktyva, galėtų būti pateikti šioje 
direktyvoje nustatytus kokybės kriterijus
atitinkantiems GAS subjektams. Šią 
prievolę valstybės narės galėtų taip pat
įvykdyti tam panaudodamos gerai 
veikiančius esamus GAS subjektus ir 
prireikus pritaikydamos jų veiklos aprėptį 
pagal šios direktyvos reikalavimus arba 
nurodydamos įsteigti naujus GAS 
subjektus. Šia direktyva valstybės narės 
neįpareigojamos sukurti atskirų GAS 
subjektų kiekvienam mažmeniniam 
sektoriui. Valstybės narės turėtų nurodyti 
įsteigti papildomą GAS subjektą, kuris 
spręstų tuos ginčus, kuriuos spręsti nėra 
konkrečiai kompetentingas joks subjektas, 
kad užtikrintų visišką geografinę aprėptį 
ir galimybę spręsti ginčus alternatyviomis 
priemonėmis visose valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 159
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Direktyvos pasiūlymas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šia direktyva nepažeidžiamos 
komercinės veiklos subjektų, įsteigtų 
vienoje valstybėje narėje, bet priskirtų 
kitoje valstybėje narėje įsteigtam GAS 

(14) šia direktyva neturėtų būti daromas 
poveikis komercinės veiklos subjektams, 
įsisteigusiems vienoje valstybėje narėje, 
bet priskirtiems kitoje valstybėje narėje 
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subjektui, teisės. Valstybės narės turėtų 
skatinti tokių subjektų plėtotę;

esančiam GAS subjektui. Valstybės narės 
turėtų remti tokių subjektų plėtotę. Tačiau 
GAS subjektai save turėtų finansuoti 
patys, pavyzdžiui, iš aukų, narių 
mokesčių, nedidelių mokesčių už suteiktas 
paslaugas, taip pat susijungiant keliems 
GAS subjektams arba nariams. 
Finansavimas valstybės narės lėšomis 
turėtų būti tik paskutinėje vietoje;

Or. de

Pagrindimas

GAS subjektai skirti iš komercinės veiklos kylantiems ginčams spręsti. Jie iš esmės neturėtų 
būti finansuojami valstybės, o kartu mokesčių mokėtojų, kurie neturi nieko bendro su atskirais 
privačiais ginčais.

Pakeitimas 160
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šia direktyva neturėtų būti 
prieštaraujama valstybių narių 
sprendimui toliau taikyti esamas arba 
nustatyti naujas GAS procedūras, 
kuriomis identiški arba panašūs 
komercinės veiklos subjekto ir kelių 
vartotojų ginčai sprendžiami bendrai. 
Tokios procedūros galėtų būti laikomos 
pirmaisiais žingsniais kolektyvinei GAS 
procedūrai Sąjungoje plėtoti;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Neturėtume valstybėms narėms nurodyti, kokias kitas teises jos turi.
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Pakeitimas 161
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šia direktyva neturėtų būti daromas 
poveikis valstybių narių sprendimui palikti 
galioti arba nustatyti GAS procedūras, 
kuriomis identiški arba panašūs 
komercinės veiklos subjekto ir kelių 
vartotojų ginčai sprendžiami bendrai. 
Tokios procedūros galėtų būti laikomos 
pirmaisiais žingsniais kolektyvinei GAS
procedūrai Sąjungoje plėtoti;

(15) šia direktyva neturėtų būti daromas 
poveikis valstybių narių sprendimui palikti 
galioti arba nustatyti GAS procedūras, 
kuriomis identiški arba panašūs 
komercinės veiklos subjekto ir kelių 
vartotojų ginčai sprendžiami bendrai. Prieš 
siūlant kolektyvinį neteisminį ginčų 
sprendimą Sąjungos lygmeniu, būtina 
atlikti išsamų poveikio vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 162
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Direktyvos pasiūlymas
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) visos GAS procedūros metu turi būti 
užtikrinti konfidencialumas ir privatumas. 
Skelbiant pavyzdinius galutinius 
sprendimus turėtų būti neatskleidžiami 
šalių pavadinimai (pavardės) ir bet kokios 
nuorodos į juos, jei abi šalys nėra 
davusios aiškaus sutikimo;

Or. de

Pagrindimas

Ir šiuo atveju reikia užtikrinti duomenų apsaugą.

Pakeitimas 163
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides
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Direktyvos pasiūlymas
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) GAS subjektų nešališkumas ir 
principingumas yra itin svarbus norint 
įgyti Europos piliečių pasitikėjimą, kad 
GAS sistemų veiklos rezultatai piliečiams 
bus teisingi ir nepriklausomi;

Or. en

Pakeitimas 164
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) už ginčų alternatyvų sprendimą 
atsakingi fiziniai asmenys turėtų būti 
laikomi nešališkais, tik jeigu jiems 
neįmanoma daryti spaudimo, kuris galėtų 
daryti įtaką jų požiūriui į ginčą. Ypač 
svarbu išvengti tokio spaudimo galimybės, 
kai GAS subjektai yra finansuojami vienos 
iš ginčo šalių ar organizacijos, kurios nariu 
yra viena iš šalių;

(17) už ginčų alternatyvų sprendimą 
atsakingi fiziniai asmenys turėtų būti 
laikomi nešališkais ir nepriklausomais tik 
jeigu jiems neįmanoma daryti spaudimo, 
kuris galėtų daryti įtaką jų požiūriui į 
ginčą. Ypač svarbu užtikrinti, kad tokio 
spaudimo nebūtų, kai GAS subjektai yra 
finansuojami vienos iš ginčo šalių ar 
organizacijos, kurios nariu yra viena iš 
šalių. Be to, už ginčų alternatyvų 
sprendimą atsakingiems fiziniams 
asmenims, kuriuos įdarbino tik 
komercinės veiklos subjektas ar jų 
asociacija, turi būti taikomos konkrečios 
sąlygos;

Or. fr

Pakeitimas 165
Hans-Peter Mayer, Heide Rühle, Sabine Verheyen
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Direktyvos pasiūlymas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) už ginčų alternatyvų sprendimą 
atsakingi fiziniai asmenys turėtų būti 
laikomi nešališkais, tik jeigu jiems 
neįmanoma daryti spaudimo, kuris galėtų 
daryti įtaką jų požiūriui į ginčą. Ypač
svarbu išvengti tokio spaudimo galimybės, 
kai GAS subjektai yra finansuojami vienos 
iš ginčo šalių ar organizacijos, kurios nariu 
yra viena iš šalių;

(17) už ginčų alternatyvų sprendimą 
atsakingi fiziniai asmenys turėtų būti 
laikomi nešališkais tik jeigu jiems 
neįmanoma daryti spaudimo, kuris galėtų 
daryti įtaką jų požiūriui į ginčą. Neturėtų 
būti automatiškai laikoma, kad daromas 
spaudimas, vien dėl to, kad už ginčų 
alternatyvų sprendimą atsakingas fizinis 
asmuo iš dalies bendrai finansuojamas 
vienos iš šalių. Tačiau ypač svarbu 
išvengti tokio spaudimo galimybės, kai 
GAS subjektai yra finansuojami tik vienos 
iš ginčo šalių ar tik organizacijos, kurios 
nariu yra viena iš šalių;

Or. de

Pakeitimas 166
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) už ginčų alternatyvų sprendimą 
atsakingi fiziniai asmenys turėtų būti 
laikomi nešališkais, tik jeigu jiems 
neįmanoma daryti spaudimo, kuris galėtų 
daryti įtaką jų požiūriui į ginčą. Ypač 
svarbu išvengti tokio spaudimo galimybės, 
kai GAS subjektai yra finansuojami vienos 
iš ginčo šalių ar organizacijos, kurios nariu 
yra viena iš šalių;

(17) už ginčų alternatyvų sprendimą 
atsakingi fiziniai asmenys turėtų būti 
laikomi nešališkais, tik jeigu jiems 
neįmanoma daryti spaudimo, kuris galėtų 
daryti įtaką jų požiūriui į ginčą. Ypač 
svarbu išvengti tokio spaudimo galimybės, 
kai GAS subjektai yra finansuojami vienos 
iš ginčo šalių ar organizacijos, kurios nariu 
yra viena iš šalių, kai vartotojų tvarkymo 
sistemas valdo komercinės veiklos 
subjektas. Reikėtų nustatyti konkrečius 
reikalavimus GAS mechanizmams, 
kuriuose už ginčų sprendimą atsakingi 
fiziniai asmenys įdarbinti tik komercinės 
veiklos subjekto;
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi nešališkumo ir nepriklausomumo principų, būtina 
nustatyti konkrečius reikalavimus GAS mechanizmams, kuriuose už ginčų sprendimą 
atsakingi fiziniai asmenys įdarbinti tik komercinės veiklos subjekto.

Pakeitimas 167
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) už ginčų alternatyvų sprendimą 
atsakingi fiziniai asmenys turėtų būti 
laikomi nešališkais, tik jeigu jiems 
neįmanoma daryti spaudimo, kuris galėtų 
daryti įtaką jų požiūriui į ginčą. Ypač 
svarbu išvengti tokio spaudimo galimybės, 
kai GAS subjektai yra finansuojami vienos 
iš ginčo šalių ar organizacijos, kurios nariu 
yra viena iš šalių;

(17) už ginčų alternatyvų sprendimą 
atsakingi fiziniai asmenys turėtų būti 
laikomi nešališkais, tik jeigu jiems 
neįmanoma daryti spaudimo, kuris galėtų 
daryti įtaką jų požiūriui į ginčą. Ypač 
svarbu išvengti tokio spaudimo galimybės, 
kai GAS subjektai yra finansuojami vienos 
iš ginčo šalių ar organizacijos, kurios nariu 
yra viena iš šalių. Taigi procedūros, kurias 
taikant už ginčo sprendimą atsakingi 
fiziniai asmenys yra įdarbinti komercinės 
veiklos subjekto arba vien iš jo gauna 
kitokį atlygį, neturėtų būti laikomos GAS 
procedūromis pagal šią direktyvą ir todėl 
neturėtų būti įtrauktos į jos taikymo sritį. 
Vis dėlto šios direktyvos taikymas neturėtų 
turėti poveikio verslo ar profesinių 
asociacijų galimybei finansuoti GAS 
subjektus;

Or. en

Pakeitimas 168
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) už ginčų alternatyvų sprendimą 
atsakingi fiziniai asmenys turėtų būti 
laikomi nešališkais, tik jeigu jiems 
neįmanoma daryti spaudimo, kuris galėtų 
daryti įtaką jų požiūriui į ginčą. Ypač 
svarbu išvengti tokio spaudimo galimybės, 
kai GAS subjektai yra finansuojami vienos 
iš ginčo šalių ar organizacijos, kurios nariu 
yra viena iš šalių;

(17) už ginčų alternatyvų sprendimą 
atsakingi fiziniai asmenys turėtų būti 
laikomi nešališkais, tik jeigu jiems 
neįmanoma daryti spaudimo, kuris galėtų 
daryti įtaką jų požiūriui į ginčą. Ypač 
svarbu išvengti tokio spaudimo galimybės, 
kai GAS subjektai yra finansuojami vienos 
iš ginčo šalių ar organizacijos, kurios nariu 
yra viena iš šalių. Siekiant išvengti bet 
kokio intereso konflikto, už alternatyvų 
ginčų sprendimą atsakingi fiziniai 
asmenys turėtų atskleisti visas aplinkybes, 
kurios gali trukdyti jų nepriklausomumui 
ar sukelti interesų konfliktą. Asmenims, 
kurie įdarbinti tik komercinės veiklos 
subjekto, turėtų būti taikomi specialūs 
reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 169
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) GAS sėkmei užtikrinti ir visų pirma 
siekiant užtikrinti būtiną pasitikėjimą 
GAS procedūromis, svarbu, kad už 
alternatyvų ginčų sprendimą atsakingi 
fiziniai asmenys turėtų reikiamą 
kompetenciją. Todėl bendradarbiaujant 
valstybėms narėms ir Komisijai reikėtų 
sukurti specialias mokymų programas;

Or. en

Pakeitimas 170
Ashley Fox
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Direktyvos pasiūlymas
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti GAS subjektų ir 
GAS procedūrų skaidrumą, svarbu, kad 
prieš nuspręsdamos pradėti GAS procedūrą 
šalys gautų visą reikiamą informaciją;

(18) remiantis nacionalinėmis taisyklėmis 
dėl privalomo komercinės veiklos subjektų 
dalyvavimo GAS procedūroje, siekiant 
užtikrinti GAS subjektų ir GAS procedūrų 
skaidrumą, svarbu, kad prieš nuspręsdamos 
pradėti GAS procedūrą šalys gautų visą 
reikiamą informaciją;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse yra privalomos GAS sistemos, pagal kurias tam tikrais atvejais 
įmonės privalo dalyvauti GAS procedūrose.

Pakeitimas 171
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) GAS procedūros turėtų būti 
veiksmingos. Jos turėtų būti paprastos ir 
greitos, ir trukti paprastai ne ilgiau kaip 90 
dienų. GAS subjektui turėtų būti suteikta 
teisė pratęsti šį laikotarpį, jei to reikia dėl 
nagrinėjamo skundo sudėtingumo;

(19) GAS procedūros turėtų būti 
veiksmingos. Jos turėtų būti paprastos ir 
greitos ir trukti paprastai ne ilgiau kaip 
90 kalendorinių dienų skaičiuojant nuo 
datos, kai GAS pateikė su skundu 
susijusius dokumentus. GAS subjektui 
turėtų būti suteikta teisė pratęsti šį 
laikotarpį, jei to reikia dėl nagrinėjamo 
skundo sudėtingumo;

Or. fr

Pakeitimas 172
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen
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Direktyvos pasiūlymas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) GAS procedūros turėtų būti 
veiksmingos. Jos turėtų būti paprastos ir 
greitos, ir trukti paprastai ne ilgiau kaip 90 
dienų. GAS subjektui turėtų būti suteikta 
teisė pratęsti šį laikotarpį, jei to reikia dėl 
nagrinėjamo skundo sudėtingumo;

(19) GAS procedūros turėtų būti 
veiksmingos. Jos turėtų būti paprastos ir 
greitos ir trukti paprastai ne ilgiau kaip 90 
kalendorinių dienų nuo skundo pateikimo 
GAS subjektui iki sprendimo pasiūlymo.
Jei ginčai labai sudėtingi, siekiant 
objektyviai išnagrinėti tam tikrus 
konkretaus atvejo aspektus, GAS 
subjektai turėtų turėti galimybę išimties 
tvarka pratęsti šį laikotarpį;

Or. de

Pakeitimas 173
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) GAS procedūros turėtų būti 
veiksmingos. Jos turėtų būti paprastos ir 
greitos, ir trukti paprastai ne ilgiau kaip 90 
dienų. GAS subjektui turėtų būti suteikta 
teisė pratęsti šį laikotarpį, jei to reikia dėl 
nagrinėjamo skundo sudėtingumo;

(19) GAS procedūros turėtų būti 
veiksmingos. Jos turėtų būti paprastos ir 
greitos, ir trukti paprastai ne ilgiau kaip 90 
dienų. GAS subjektui turėtų būti suteikta 
teisė pratęsti šį laikotarpį, jei to reikia dėl 
nagrinėjamo skundo sudėtingumo arba 
kitais pagrįstais atvejais;

Or. en

Pagrindimas

Norima leisti GAS subjektams pratęsti šį terminą pagrįstais atvejais, kad vartotojui būtų 
užtikrintas ne tik greitas, bet ir kokybiškas rezultatas.

Pakeitimas 174
Konstantinos Poupakis
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Direktyvos pasiūlymas
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) vartotojai ne visada gali pasinaudoti 
galimybe taikiai išspręsti ginčus, nes 
nežino apie GAS subjektus ar tiesiog 
nenori apie juos sužinoti. Vis dėlto 
tikėtina, kad slapta egzistuoja tam tikra 
sistemiška neteisinga ar klaidinanti 
praktika, galinti turėti labai neigiamą 
poveikį daugeliui vartotojų, ir apie tokią 
praktiką nekalbama. Tokiais atvejais GAS 
subjektas turėtų būti kompetentingas 
priimti sprendimą pradėti tyrimo 
procedūras remdamasis patirtimi 
komercinės praktikos srityje, dėl kurios 
nebūtinai būta vartotojų skundų, bet dėl 
kurios atsiranda pagrįstų įtarimų ar 
įrodymų, kad tai svarbus vartotojų teisių 
pažeidimas ir todėl jį reikia itin kruopščiai 
ištirti. GAS subjektas taip pat turėtų turėti 
galimybę informuoti visuomenę apie šių 
tyrimų išvadas ir pateikti viešas 
rekomendacijas komercinės veiklos 
subjektams, kad jie pataisytų ydingą 
praktiką;

Or. el

Pagrindimas

Nelaukdami pateiksimo skundo, GAS subjektai turėtų turėti galimybę priimti sprendimą 
pradėti komercinės praktikos, dėl kurios yra pagrįstų įtarimų ar įrodymų, kad ji yra 
klaidinanti ir smarkiai pažeidžia daugelio vartotojų teises, tyrimą. GAS subjektai turėtų 
informuoti visuomenę apie šių tyrimų išvadas, pateikdami viešas rekomendacijas komercinės 
veiklos subjektams, kad jie ištaisytų ydingą praktiką.

Pakeitimas 175
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) GAS procedūros vartotojams turėtų 
būti nemokamos arba kainuoti nebrangiai, 
kad jomis pasinaudoti vartotojui būti 
ekonomiškai racionalu;

(20) GAS procedūros vartotojams turėtų 
būti nemokamos;

Or. fr

Pakeitimas 176
Hans-Peter Mayer

Direktyvos pasiūlymas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) GAS procedūros vartotojams turėtų 
būti nemokamos arba kainuoti nebrangiai, 
kad jomis pasinaudoti vartotojui būti 
ekonomiškai racionalu;

(20) GAS procedūros vartotojams turėtų 
būti nemokamos arba kainuoti nebrangiai, 
kad jomis pasinaudoti šalims būti 
ekonomiškai racionalu. Pasibaigus GAS 
procedūrai ginčą pralaimėjusi šalis 
laimėjusiai šaliai turėtų atlyginti dėl 
procedūros patirtas išlaidas;

Or. de

Pakeitimas 177
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) GAS procedūros vartotojams turėtų 
būti nemokamos arba kainuoti nebrangiai, 
kad jomis pasinaudoti vartotojui būti 
ekonomiškai racionalu;

(20) GAS procedūros vartotojams turėtų 
būti nemokamos, kad jomis pasinaudoti 
vartotojui būti ekonomiškai racionalu.
Valstybės narės priima sprendimą dėl 
tinkamo verslo finansavimo būdo GAS 
procedūroms savo jurisdikcijos ribose;

Or. en
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Pagrindimas

Vartotojai nenorės naudotis GAS, jei bus su procedūra susijusių išlaidų. Įvedus procedūrines 
taisykles dėl nerimtų ar nepagrįstų skundų, liks tik būtini skundai. Dabartinėmis ekonomikos 
sąlygomis turime aiškiai parodyti, kad GAS procedūras turi finansuoti ne mokesčių 
mokėtojai, o verslas.

Pakeitimas 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktyvos pasiūlymas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) GAS procedūros vartotojams turėtų 
būti nemokamos arba kainuoti nebrangiai, 
kad jomis pasinaudoti vartotojui būti
ekonomiškai racionalu;

(20) GAS procedūros vartotojams arba 
specialistams turėtų būti nemokamos arba 
teikiamos už nedidelę ir lengvai 
apskaičiuojamą kainą, kad jomis 
pasinaudoti jiems būtų ekonomiškai 
racionalu;

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti didesnį prieinamumą ir skaidrumą, išlaidos turi būti aiškiai ir lengvai 
apskaičiuojamos vartotojui ar specialistui dar prieš pradedant procedūrą.

Pakeitimas 179
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) GAS procedūros vartotojams turėtų 
būti nemokamos arba kainuoti nebrangiai, 
kad jomis pasinaudoti vartotojui būti 
ekonomiškai racionalu;

(20) GAS procedūros vartotojams turėtų 
būti nemokamos. Jei imami mokesčiai, jie 
turėtų būti priimtini, proporcingi ir 
nedideli užtikrinant, kad GAS procedūra 
būtų prieinama, patraukli ir nebrangi;

Or. en
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Pakeitimas 180
Catherine Stihler

Direktyvos pasiūlymas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) GAS procedūros vartotojams turėtų 
būti nemokamos arba kainuoti nebrangiai, 
kad jomis pasinaudoti vartotojui būti 
ekonomiškai racionalu;

(20) GAS procedūros vartotojams turėtų 
būti nemokamos arba kainuoti nebrangiai, 
kad jomis pasinaudoti vartotojui būti 
ekonomiškai racionalu. Jei imami 
mokesčiai, jie turėtų būti priimtini, 
proporcingi ir nedideli užtikrinant, kad 
GAS procedūra būtų prieinama, patraukli 
ir nebrangi vartotojams. 
Neturėtų būti ribojamos ginčų sprendimo 
paslaugų galimybės, kurios jau egzistuoja, 
kai už paslaugas įmonėms taikomas 
mokestis individualiai ar viso verslo 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 181
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) GAS procedūros turėtų būti 
sąžiningos, kad ginčo šalys būtų visiškai 
informuotos apie jų teises ir pasirinkimo 
pasekmes taikant GAS procedūrą;

(21) GAS procedūros turėtų būti 
sąžiningos, kad ginčo šalys būtų visiškai 
informuotos apie jų teises ir pasirinkimo 
pasekmes taikant GAS procedūrą. GAS 
subjektai turėtų informuoti vartotojus 
apie jų teises pagal teisės aktų nuostatas 
prieš jiems priimant ar atmetant 
primetamą ar siūlomą sprendimą. Abi 
šalys taip pat turėtų turėti galimybę 
pateikti savo informaciją ir įrodymus joms 
fiziškai nedalyvaujant;
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Or. en

Pakeitimas 182
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Direktyvos pasiūlymas
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) vartotojui ir komercinės veiklos 
subjektui susitarus teikti skundus GAS 
subjektui, tai neturėtų kenkti vartotojo ar 
komercinės veiklos subjekto teisėms siekti 
ginčo sprendimo teisme. Jei GAS 
subjektai priima privalomus sprendimus, 
šie sprendimai turėtų būti privalomi 
šalims tik tuo atveju, jei jos iš anksto buvo 
informuotos apie jo privalomąjį pobūdį ir 
konkrečiai su tuo sutiko;

Or. en

Pakeitimas 183
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) vartotojo ir komercinės veiklos 
subjekto susitarimas pateikti skundus 
GAS subjektui neturėtų būti vartotojui 
privalomas, jei jis buvo sudarytas prieš 
kylant ginčui ir jei dėl jo vartotojas 
netenka teisės dėl ginčo sprendimo 
kreiptis į teismą. Jei GAS subjektai priima 
privalomus sprendimus, šie sprendimai 
turėtų būti privalomi šalims tik tuo atveju, 
jei jos iš anksto buvo informuotos apie jo 
privalomąjį pobūdį ir konkrečiai su tuo 
sutiko, išskyrus atvejus, kai pagal 
nacionalines taisykles numatyta, kad 
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sprendimai privalomi tik komercinės 
veiklos subjektams;

Or. en

Pakeitimas 184
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant laikytis pripažinto laisvės 
principo, GAS procedūros rezultatai 
šalims neturėtų būti privalomi, nebent jos 
prieš pradedant procedūrą informuojamos 
apie privalomą rezultatų pobūdį ir aiškiai 
pareiškia savo sutikimą. Tuo 
nepažeidžiami nacionaliniai teisės aktai, 
pagal kuriuos GAS sprendimai yra 
privalomi komercinės veiklos subjektams;

Or. en

Pakeitimas 185
Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo

Direktyvos pasiūlymas
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) ragina Komisiją sukurti Europos 
vartotojų centrų tinklą, kad jis turėtų 
teisinius įgaliojimus GAS srityje ir ypač 
tarpvalstybinių ginčų srityje;

Or. en

Pakeitimas 186
Bernadette Vergnaud
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Direktyvos pasiūlymas
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Europos Komisija turėtų prireikus 
programos „Vartotojai“ 2014–2020 m. 
skirtas lėšas skirti finansuoti naujų 
įstaigų steigimą ir skirti lėšų tarpininkams 
ar kitam pagalbiniam personalui ir teikti 
informaciją bei pagalbą vartotojams. 
Esami ištekliai ir informaciniai centrai 
turėtų būti veiksmingiau organizuoti, kad 
būtų teikiama informacija piliečiams;

Or. fr

Pakeitimas 187
Konstantinos Poupakis

Direktyvos pasiūlymas
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) atsižvelgiant į didėjančią įmonių 
socialinės atsakomybės bei bendrovės 
socialinio poveikio ir patikimumo svarbą, 
viešas skelbimas apie neteisingą ar 
klaidinančią komercinę praktiką gali 
padaryti didesnę žalą nei finansinės 
sankcijos. Galimybė, kad GAS subjektas 
paskelbs siūlomus sprendimus, kuriais 
būtų galima veiksmingiau spręsti ginčus, 
komercinės veiklos subjektams, kurie 
nuolat atsisako juos taikyti, gali būti 
veiksminga priemonė siekiant juos 
motyvuoti ryžtingai siekti taikaus ginčų 
sprendimo ir vengti tokios praktikos 
ateityje apsaugant vartotojų interesus;

Or. el
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į didėjančią įmonių socialinės atsakomybės bei bendrovės patikimumo svarbą, 
kuri taip pat daro didelį poveikį rinkoje, galimybė, kad GAS subjektai paskelbs siūlomus 
sprendimus, gali būti priemonė daryti spaudimą komercinės veiklos subjektams, kurie 
atsisako juos įgyvendinti ginčams spręsti, ir netgi gali užkirsti kelią tokiai praktikai ateityje.

Pakeitimas 188
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Direktyvos pasiūlymas
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) vykdant GAS procedūras, kai 
priimami privalomi ginčo sprendimai, 
vartotojams derėtų suteikti bent tokio 
masto apsaugą, kuri numatyta pagal 
privalomas nuostatas, taikytinas pagal 
valstybės narės, kurios teritorijoje įsteigtas 
GAS subjektas, teisę, bei apsaugą, kuri 
numatyta pagal privalomas nuostatas, 
taikytinas pagal valstybės narės, kurios 
teritorijoje nuolat gyvena vartotojas, teisę;

Or. en

Pakeitimas 189
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) vykdant GAS procedūras, kai 
priimami privalomi ginčo sprendimai, 
vartotojams derėtų suteikti bent tokio 
masto apsaugą, kuri numatyta pagal 
privalomas nuostatas, taikytinas pagal 
valstybės narės, kurios teritorijoje įsteigtas 
GAS subjektas, teisę. Tarpvalstybinių 
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ginčų atveju dėl GAS subjekto priimto 
sprendimo vartotojas neturėtų netekti 
apsaugos, užtikrinamos pagal privalomas 
nuostatas, taikytinas pagal valstybės 
narės, kurioje nuolat gyvena vartotojas, 
teisę;

Or. en

Pakeitimas 190
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) GAS procedūroje svarbu 
konfidencialumas, todėl šioje direktyvoje 
turėtų būti numatytas mažiausias civilinio 
proceso teisės normų, pagal kurias 
numatoma, kaip apsaugoti GAS 
procedūros konfidencialumą tolesniuose 
civiliniuose ir komerciniuose teismo 
procesuose ar arbitražo metu, 
suderinamumo lygis;

Or. en

Pakeitimas 191
Konstantinos Poupakis

Direktyvos pasiūlymas
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) siekiant, viena vertus, suderinti 
vartotojų poreikį naudotis GAS 
procedūromis ir, kita vertus, poreikį 
apsaugoti komercinės veiklos subjektus 
nuo neteisingų ar nepagrįstų skundų, 
būtina, kad GAS subjektui būtų teikiami 
tik tokie skundai: a) procedūriniu 
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požiūriu vartotojas turi kartu su skundu 
pateikti pakankamus įrodymus, 
sudarančius ginčo pagrindą, b) etiniu 
požiūriu komercinės veiklos subjektas 
turėtų susipažinti su jam keliamais 
priekaištais ir turėti galimybę išsakyti savo 
nuomonę, pvz., vykstant vidaus skundų 
tvarkymo procedūrai, prieš teikiant 
skundą GAS subjektui, ir c) teisiniu 
požiūriu neturėtų būti įmanoma perduoti 
ginčo spręsti GAS subjektui, jei 
neišbandytos visos priemonės siekiant 
taikaus susitarimo tiesiogiai tarp 
komercinės veiklos subjekto ir vartotojo;

Or. el

Pakeitimas 192
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Direktyvos pasiūlymas
21 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21c) siekiant GAS subjektų tvarumo ir 
efektyvios veiklos, jie turėtų gauti deramą 
finansavimą savo veiklai vykdyti. 
Pageidautina, kad jie būtų finansuojami 
privačiomis lėšomis;

Or. en

Pakeitimas 193
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
21 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21c) siekiant paskatinti šalis naudotis 
GAS, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
jų taikymo ir senaties terminams taikomos 
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taisyklės neužkirstų kelio šalims kreiptis į 
teismą, jei jų pastangos išspręsti ginčą per 
GAS procedūrą nebūtų sėkmingos. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šis 
rezultatas būtų pasiektas, nors šia 
direktyva ir nederinamos nacionalinės 
taikymo ir senaties terminams taikomos 
taisyklės. Šia direktyva neturėtų būti 
daromas poveikis tarptautinių susitarimų 
nuostatų dėl taikymo ir senaties terminų, 
kurias įgyvendina valstybės narės, 
pavyzdžiui, transporto teisės srityje, 
taikymui;

Or. en

Pakeitimas 194
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) svarbu, kad kilus ginčui, vartotojai 
galėtų greitai nustatyti, kuris GAS 
subjektas yra kompetentingas spręsti jų 
ginčą, ir žinotų, ar susijęs komercinės 
veiklos subjektas dalyvaus nagrinėjant 
GAS subjektui pateiktą skundą. Todėl 
komercinės veiklos subjektai šią 
informaciją turėtų pateikti savo 
pagrindiniuose prekybiniuose 
dokumentuose ir interneto svetainėje, kai 
jie tokią turi. Šia prievole neturėtų būti 
pažeidžiami 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių 6 straipsnio 
1 dalies t punktas, 7 straipsnio 1 dalis ir 8 
straipsnis. Direktyvos 2011/83/ES 6 
straipsnio 1 dalies t punkte nustatyta, kad 
prieš vartotojui įsipareigojant pagal 
nuotolinės prekybos arba ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytą sutartį, 
komercinės veiklos subjektas turi pateikti 
vartotojui informaciją apie galimybę 

(22) svarbu, kad kilus ginčui vartotojai 
galėtų greitai nustatyti, kuris GAS 
subjektas yra kompetentingas spręsti jų 
ginčą. Todėl komercinės veiklos subjektai,
kurie įsipareigoja naudotis GAS subjektų 
paslaugomis, turėtų vartotojams pateikti 
informaciją apie atitinkamų GAS 
subjektų, kurių paslaugomis komercinės 
veiklos subjektas naudojasi, adresą arba 
interneto svetainę. Ši informacija 
pateikiama aiškiai, suprantamai, lengvai, 
tiesiogiai ir nuolat prieinamoje 
komercinės veiklos subjekto interneto 
svetainėje (jei tokia yra), taip pat 
komercinės veiklos subjekto ir vartotojo 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
sutarčių bendrosiose sąlygose, taip pat 
kiekvieną kartą, kai komercinės veiklos 
subjektas atmeta skundą, kurį jam pateikė 
vartotojas tiesiogiai. Šia prievole neturėtų 
būti pažeidžiami 2011 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
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pasinaudoti skundo nagrinėjimo ir teisių 
gynimo ne teisme procedūra, nustatyta 
komercinės veiklos subjektui, ir apie 
būdus, kaip pasinaudoti šia galimybe;

2011/83/ES dėl vartotojų teisių 6 straipsnio 
1 dalies t punktas, 7 straipsnio 1 dalis ir 
8 straipsnis. Direktyvos 2011/83/ES 6 
straipsnio 1 dalies t punkte nustatyta, kad 
prieš vartotojui įsipareigojant pagal 
nuotolinės prekybos arba ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytą sutartį, 
komercinės veiklos subjektas turi pateikti 
vartotojui informaciją apie galimybę 
pasinaudoti skundo nagrinėjimo ir teisių 
gynimo ne teisme procedūra, nustatyta 
komercinės veiklos subjektui, ir apie 
būdus, kaip pasinaudoti šia galimybe;

Or. fr

Pakeitimas 195
Christel Schaldemose

Direktyvos pasiūlymas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) svarbu, kad kilus ginčui, vartotojai 
galėtų greitai nustatyti, kuris GAS 
subjektas yra kompetentingas spręsti jų 
ginčą, ir žinotų, ar susijęs komercinės 
veiklos subjektas dalyvaus nagrinėjant 
GAS subjektui pateiktą skundą. Todėl 
komercinės veiklos subjektai šią 
informaciją turėtų pateikti savo 
pagrindiniuose prekybiniuose 
dokumentuose ir interneto svetainėje, kai 
jie tokią turi. Šia prievole neturėtų būti 
pažeidžiami 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių 6 straipsnio 
1 dalies t punktas, 7 straipsnio 1 dalis ir 
8 straipsnis. Direktyvos 2011/83/ES 
6 straipsnio 1 dalies t punkte nustatyta, kad 
prieš vartotojui įsipareigojant pagal 
nuotolinės prekybos arba ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytą sutartį, 
komercinės veiklos subjektas turi pateikti 
vartotojui informaciją apie galimybę 

(22) svarbu, kad kilus ginčui, vartotojai 
galėtų greitai nustatyti, kuris GAS 
subjektas yra kompetentingas spręsti jų 
ginčą, ir tikrai žinotų, ar susijęs 
komercinės veiklos subjektas dalyvaus 
nagrinėjant GAS subjektui pateiktą skundą. 
Todėl komercinės veiklos subjektai šią 
informaciją turėtų pateikti savo 
pagrindiniuose prekybiniuose 
dokumentuose ir interneto svetainėje, kai 
jie tokią turi. Šia prievole neturėtų būti 
pažeidžiami 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių 6 straipsnio 
1 dalies t punktas, 7 straipsnio 1 dalis ir 
8 straipsnis. Direktyvos 2011/83/ES 
6 straipsnio 1 dalies t punkte nustatyta, kad 
prieš vartotojui įsipareigojant pagal 
nuotolinės prekybos arba ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytą sutartį, 
komercinės veiklos subjektas turi pateikti 
vartotojui informaciją apie galimybę 
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pasinaudoti skundo nagrinėjimo ir teisių 
gynimo ne teisme procedūra, nustatyta 
komercinės veiklos subjektui, ir apie 
būdus, kaip pasinaudoti šia galimybe. 
Direktyvos 2011/83/ES 7 straipsnio 
1 dalyje nustatyta, kad sudarant sutartis ne 
prekybai skirtose patalpose, ši informacija 
turi būti pateikta vartotojui popierine forma 
arba, jei vartotojas sutinka, kitoje 
patvariojoje laikmenoje;

pasinaudoti skundo nagrinėjimo ir teisių 
gynimo ne teisme procedūra, nustatyta 
komercinės veiklos subjektui, ir apie 
būdus, kaip pasinaudoti šia galimybe. 
Direktyvos 2011/83/ES 7 straipsnio 
1 dalyje nustatyta, kad sudarant sutartis ne 
prekybai skirtose patalpose, ši informacija 
turi būti pateikta vartotojui popierine forma 
arba, jei vartotojas sutinka, kitoje 
patvariojoje laikmenoje;

Or. da

Pakeitimas 196
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) informavimo prievolė neturėtų 
daryti poveikio 2011 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių 
6 straipsnio 1 dalies t punkto, 7 straipsnio 
1 dalies ir 8 straipsnio nuostatoms, 
2009 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/138/EB dėl draudimo ir 
perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos 
vykdymo (Mokumas II)1 183 straipsnio 
1 dalies 2 sakinio ir 185 straipsnio 
1 dalies bei 3 dalies l punkto nuostatoms 
ir 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos 
vartotojams skirtomis finansinėmis 
paslaugomis2 3 straipsnio 4 dalies 
a punkto ir 5 straipsnio 1 dalies 
nuostatoms;
____________________

1 OL L 335, 2009 12 17, p. 1.
2 OL L 271, 2002 10 9, p. 16.



AM\903359LT.doc 45/146 PE489.695v01-00

LT

Or. de

Pagrindimas

22 konstatuojamojoje dalyje nurodytos komercinės veiklos subjektų prievolės teikti 
informaciją vartotojams reglamentuojamos ne tik vartotojų teisių direktyvoje. Atskirų sektorių 
direktyvose taip pat nustatyti nurodymai informuoti vartotojus apie neteismines apskundimo 
ir teisių gynimo procedūras, pavyzdžiui, pagrindų direktyvoje „Mokumas II“ ir direktyvoje 
dėl nuotolinės prekybos finansinėmis paslaugomis.

Pakeitimas 197
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šioje direktyvoje nenurodoma, kad, 
vartotojui pateikus skundą prieš 
komercinės veiklos subjektą, pastarasis 
privalo dalyvauti GAS procedūrose arba 
kad šių procedūrų rezultatai jas yra 
privalomi. Vis dėlto, šia direktyva 
nepažeidžiamos jokios nacionalinės 
taisyklės, pagal kurias komercinės veiklos 
subjektai privalo dalyvauti tokiose 
procedūrose arba jų rezultatai komercinės 
veiklos subjektams yra privalomi, jeigu 
tokiais teisės aktais šalims netrukdoma 
pasinaudoti savo teise kreiptis į teismų 
sistemą, įtvirtinta Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje;

(23) šioje direktyvoje nenurodoma, kad, 
vartotojui pateikus skundą prieš 
komercinės veiklos subjektą, pastarasis 
privalo dalyvauti GAS procedūrose arba 
kad šių procedūrų rezultatai jam yra 
privalomi. Vis dėlto šia direktyva 
nedaromas poveikis jokioms nacionalinėms 
taisyklėms, pagal kurias komercinės 
veiklos subjektai privalo dalyvauti tokiose 
procedūrose arba jų rezultatai komercinės 
veiklos subjektams yra privalomi, jeigu 
tokiais teisės aktais šalims netrukdoma 
pasinaudoti savo teise kreiptis į teismą, 
įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 47 straipsnyje. Jei GAS 
procedūros rezultatas pagal nacionalinės 
teisės aktus komercinės veiklos subjektui 
yra privalomas, turi būti užtikrinta teisė jį 
persvarstyti pagal teisminę procedūrą;

Or. de

Pakeitimas 198
Christel Schaldemose
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Direktyvos pasiūlymas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šioje direktyvoje nenurodoma, kad, 
vartotojui pateikus skundą prieš 
komercinės veiklos subjektą, pastarasis
privalo dalyvauti GAS procedūrose arba 
kad šių procedūrų rezultatai jas yra 
privalomi. Vis dėlto, šia direktyva 
nepažeidžiamos jokios nacionalinės 
taisyklės, pagal kurias komercinės veiklos 
subjektai privalo dalyvauti tokiose 
procedūrose arba jų rezultatai komercinės 
veiklos subjektams yra privalomi, jeigu 
tokiais teisės aktais šalims netrukdoma 
pasinaudoti savo teise kreiptis į teismų 
sistemą, įtvirtinta Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje;

(23) šioje direktyvoje nenurodoma, kad 
komercinis veiklos subjektas privalo 
dalyvauti GAS procedūrose. Vis dėlto, šia 
direktyva nepažeidžiamos jokios 
nacionalinės taisyklės, pagal kurias 
komercinės veiklos subjektai privalo 
dalyvauti tokiose procedūrose arba jų 
rezultatai komercinės veiklos subjektams 
yra privalomi, jeigu tokiais teisės aktais 
šalims netrukdoma pasinaudoti savo teise 
kreiptis į teismų sistemą, įtvirtinta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnyje;

Or. da

Pakeitimas 199
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Direktyvos pasiūlymas
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) valstybės narės turėtų padėti 
vartotojų ir verslo organizacijų atstovams 
kuriant ir valdant GAS sistemą, be kita 
ko, įgyvendinant nešališkumo ir 
nepriklausomumo principus;

Or. en

Pakeitimas 200
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) siekiant sumažinti nereikalingą 
naštą GAS sistemoms, valstybės narės 
turėtų skatinti vartotojus prieš pateikiant 
skundus GAS subjektams ar teismui 
bandyti taikiai išspręsti ginčą su 
komercinės veiklos subjektu. Jei 
reikalaujama, kad vartotojai pirmiausia 
kreiptųsi į komercinės veiklos subjektą 
prieš teikdami skundus GAS subjektui, 
valstybės narės užtikrina, kad vartotojui 
kreipiantis į komercinės veiklos subjektą, 
komercinės veiklos subjektas pateiktų 
atsakymą ne ilgiau nei per dvidešimt 
darbo dienų, o nesant atsakymo ar jei 
šalys negali susitarti taikiai, vartotojas 
galėtų persiųsti skundą GAS subjektui. 
Konkrečių bendrovių vidinės skundų 
nagrinėjimo sistemos gali padėti 
veiksmingai reaguoti į skundus ir išvengti 
vėlesnės ginčų eskalacijos. Valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama patvirtinti 
arba toliau taikyti nacionalines nuostatas, 
susijusias su vidaus ginčų nagrinėjimo 
tvarkos procedūromis;

Or. en

Pakeitimas 201
Bernadette Vergnaud

Direktyvos pasiūlymas
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) valstybės narės į GAS sistemos 
kūrimą ir valdymą turėtų įtraukti verslo 
organizacijų atstovus, teisininkus ir, 
vartotojų gynimo organizacijų atstovus, be 
kita ko, įgyvendinant nešališkumo ir 
nepriklausomumo principus;

Or. fr
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Pakeitimas 202
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama palikti galioti ar įvesti 
mažiausias priimtino GAS skundo ribines 
vertes nenustatant ribinės vertės, dėl 
kurios būtų ribojamos vartotojų galimybės 
pasinaudoti GAS procedūromis;

Or. en

Pakeitimas 203
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai bendradarbiautų spręsdami 
tarpvalstybinius ginčus;

(24) valstybės narės užtikrina, kad GAS
subjektai bendradarbiautų spręsdami 
tarpvalstybinius ginčus ir reguliariai 
keistųsi gerąja patirtimi sprendžiant ir 
tarpvalstybinius, ir vidaus ginčus;

Or. fr

Pakeitimas 204
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Sąjungoje turėtų skatinti kurti GAS (25) Sąjungoje turėtų skatinti kurti GAS 
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subjektų tinklus, padedančius spręsti 
tarpvalstybinius ginčus, kaip antai FIN-
NET tinklas finansinių paslaugų srityje.
Valstybės narės turėtų skatinti GAS 
subjektus tapti tokių tinklų nariais;

subjektų tinklus, kaip antai FIN-NET 
tinklas finansinių paslaugų srityje. 
Valstybės narės turėtų skatinti GAS 
subjektus tapti tokių tinklų nariais;

Or. en

Pagrindimas

FIN-NET – tai tinklas, per kurį galima dalytis geriausia praktika ir žiniomis, bet jis 
nedalyvauja sprendžiant konkrečius ginčus.

Pakeitimas 205
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) siekiant, kad vartotojai ir 
komercinės veiklos subjektai geriau 
žinotų apie jau esamas teisines priemones, 
kaip antai Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 861/2007, 
nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių 
sumų nagrinėjimo procedūrą,1 2008 m. 
gegužės 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2008/52/EB dėl tam 
tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse 
bylose aspektų2 ir 2004 m. balandžio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 805/2004, 
sukuriantis neginčytinų reikalavimų 
Europos vykdomąjį raštą,3 Komisija 
nedelsdama turėtų pasirūpinti, kad į 
plačią informavimo kampaniją būtų 
įtraukiami nacionalinės valdžios 
institucijos, teismai, advokatų ir prekybos 
rūmai, vartotojų ir teisių apsaugos bei 
kitos kompetentingos organizacijos. Šiuo 
tikslu Komisija turėtų skirti pakankamą 
finansinę paramą atitinkamoms 
europinėms ir nacionalinėms 
kampanijoms. Pradėjus taikyti GAS 
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procedūras Komisija tokią pat kampaniją 
turėtų organizuoti ir GAS procedūroms 
skatinti ir vykdyti;
____________________

1 OL L 199, 2007 7 31, p. 1.
2 OL L 136, 2008 5 24, p. 3.
3 OL L 143, 2004 4 30, p. 15.

Or. de

Pakeitimas 206
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) glaudus GAS subjektų ir nacionalinių
valdžios institucijų, kurioms pavesta 
vykdyti Sąjungos teisės aktus dėl vartotojų
apsaugos, bendradarbiavimas turėtų padėti 
užtikrinti veiksmingą Sąjungos teisės aktų
taikymą;

(26) glaudus GAS subjektų ir nacionalinių
valdžios institucijų, kurioms pavesta 
vykdyti Sąjungos teisės aktus dėl vartotojų
apsaugos, bendradarbiavimas turėtų padėti 
užtikrinti veiksmingą Sąjungos teisės aktų
taikymą, bet dėl tokio bendradarbiavimo 
neturėtų kilti grėsmė GAS subjektų 
nepriklausomumui;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad GAS subjektai būtų nepriklausomi nuo reguliavimo (vykdymo 
užtikrinimo) institucijų, nes antraip komercinės veiklos subjektai nebus skatinami naudotis 
GAS.

Pakeitimas 207
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) glaudus GAS subjektų ir nacionalinių 
valdžios institucijų, kurioms pavesta 
vykdyti Sąjungos teisės aktus dėl vartotojų 
apsaugos, bendradarbiavimas turėtų padėti 
užtikrinti veiksmingą Sąjungos teisės aktų 
taikymą;

(26) glaudus GAS subjektų ir nacionalinių 
valdžios institucijų, kurioms pavesta 
vykdyti Sąjungos teisės aktus dėl vartotojų 
apsaugos, bendradarbiavimas turėtų padėti 
užtikrinti veiksmingą Sąjungos teisės aktų 
taikymą. Komisija visų pirma turėtų remti 
ir palengvinti GAS subjektų keitimąsi 
patirtimi ES lygmeniu, siekiant skatinti 
gerosios patirties mainus;

Or. fr

Pakeitimas 208
Bernadette Vergnaud

Direktyvos pasiūlymas
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) glaudus GAS subjektų ir nacionalinių 
valdžios institucijų, kurioms pavesta 
vykdyti Sąjungos teisės aktus dėl vartotojų 
apsaugos, bendradarbiavimas turėtų padėti 
užtikrinti veiksmingą Sąjungos teisės aktų 
taikymą;

(26) glaudus Komisijos, GAS subjektų ir 
nacionalinių valdžios institucijų, kurioms 
pavesta vykdyti Sąjungos teisės aktus dėl 
vartotojų apsaugos, bendradarbiavimas 
turėtų padėti užtikrinti veiksmingą 
Sąjungos teisės aktų taikymą.

Komisija turėtų palengvinti valstybių 
narių, GAS subjektų ir teisininkų 
bendradarbiavimą rengdama su įvairiais 
suinteresuotais subjektais reguliarius 
susitikimus, kad GAS subjektai keistųsi 
gerosios patirties pavyzdžiais ir 
techninėmis žiniomis ir būtų aptariamos 
GAS sistemų veikimo problemos;

Or. fr

Pakeitimas 209
Cristian Silviu Buşoi
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Direktyvos pasiūlymas
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) siekiant išplėsti GAS aprėptį ir 
vartotojų galimybes naudotis šia sistema 
visoje Europos Sąjungoje, reikėtų skatinti 
steigti regioniniu ir Europos lygmeniu 
veikiančius GAS subjektus. Šioje 
direktyvoje GAS subjektas laikomas 
veikiančiu Europos lygmeniu, jeigu jis 
vykdo veiklą bent trečdalyje valstybių 
narių arba jeigu jį įsteigė Europos skėtinė 
organizacija. Tokius subjektus galima 
steigti pagal Europos Sąjungos teisės 
aktus, pvz., kaip Europos ekonominių 
interesų grupes;

Or. en

Pakeitimas 210
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Direktyvos pasiūlymas
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad GAS subjektai 
veiktų tinkamai ir veiksmingai, juos 
reikėtų atidžiai stebėti. Vadovaudamosi šia 
direktyva Komisija ir kompetentingos 
valdžios institucijos turėtų skelbti ir 
prireikus atnaujinti šios direktyvos 
nuostatas atitinkančių GAS subjektų 
sąrašą. Kitos organizacijos, kaip antai GAS 
subjektai, vartotojų asociacijos, verslo 
asociacijos ir Europos vartotojų centrų 
tinklas, taip pat turėtų paskelbti šį sąrašą. 
Be to, kompetentingos valdžios institucijos 
turėtų skelbti reguliarias GAS subjektų 
plėtotės ir veiklos ataskaitas. GAS 
subjektai kompetentingoms valdžios 
institucijoms turėtų teikti konkrečią 
informaciją, kuria remiantis būtų 

(27) siekiant užtikrinti, kad GAS subjektai 
veiktų tinkamai ir veiksmingai, valstybės 
narės turėtų paskirti kompetentingą (–as) 
instituciją (–as), kuri (–ios) turėtų tuos 
subjektus atidžiai stebėti ir prižiūrėti. 
Vadovaudamosi šia direktyva Komisija ir 
kompetentingos valdžios institucijos turėtų 
skelbti ir prireikus atnaujinti šios 
direktyvos nuostatas atitinkančių GAS 
subjektų sąrašą. Kitos organizacijos, kaip 
antai GAS subjektai, vartotojų asociacijos, 
verslo asociacijos ir Europos vartotojų 
centrų tinklas, taip pat turėtų paskelbti šį 
sąrašą. Be to, kompetentingos valdžios 
institucijos turėtų skelbti reguliarias GAS 
subjektų plėtotės ir veiklos ataskaitas savo 
valstybėse narėse. GAS subjektai 
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rengiamos šios ataskaitos. Valstybės narės 
turėtų paraginti GAS subjektus tokią 
informaciją teikti laikantis Komisijos 
rekomendacijos 2010/304/ES dėl 
suderintos vartotojų skundų ir 
pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo 
sistemos metodikos taikymo;

kompetentingoms valdžios institucijoms 
turėtų teikti konkrečią informaciją, kuria 
remiantis būtų rengiamos šios ataskaitos. 
Valstybės narės turėtų paraginti GAS 
subjektus tokią informaciją teikti laikantis 
Komisijos rekomendacijos 2010/304/ES 
dėl suderintos vartotojų skundų ir 
pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo 
sistemos metodikos taikymo;

Or. en

Pakeitimas 211
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad GAS subjektai 
veiktų tinkamai ir veiksmingai, juos reikėtų
atidžiai stebėti. Vadovaudamosi šia 
direktyva Komisija ir kompetentingos 
valdžios institucijos turėtų skelbti ir 
prireikus atnaujinti šios direktyvos 
nuostatas atitinkančių GAS subjektų 
sąrašą. Kitos organizacijos, kaip antai GAS 
subjektai, vartotojų asociacijos, verslo 
asociacijos ir Europos vartotojų centrų 
tinklas, taip pat turėtų paskelbti šį sąrašą. 
Be to, kompetentingos valdžios institucijos 
turėtų skelbti reguliarias GAS subjektų 
plėtotės ir veiklos ataskaitas. GAS 
subjektai kompetentingoms valdžios 
institucijoms turėtų teikti konkrečią 
informaciją, kuria remiantis būtų 
rengiamos šios ataskaitos. Valstybės narės 
turėtų paraginti GAS subjektus tokią 
informaciją teikti laikantis Komisijos 
rekomendacijos 2010/304/ES dėl 
suderintos vartotojų skundų ir 
pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo 
sistemos metodikos taikymo;

(27) siekiant užtikrinti, kad GAS subjektai 
veiktų tinkamai ir veiksmingai, juos reikėtų
atidžiai stebėti. Šiuo tikslu valstybės narės 
turėtų paskirti kompetentingą valdžios 
instituciją. Šia direktyva valstybėms 
narėms nedraudžiama paskirti daugiau 
nei vieną kompetentingą instituciją, kai 
yra šakinių GAS subjektų. Tokiu atveju 
valstybės narės turėtų nustatyti, kuri iš tų 
kompetentingų institucijų yra bendra 
tarnyba ryšiams su Komisija. 
Vadovaudamosi šia direktyva Komisija ir 
kompetentingos valdžios institucijos turėtų 
skelbti ir prireikus atnaujinti šios 
direktyvos nuostatas atitinkančių GAS 
subjektų sąrašą. Kompetentingos 
institucijos negali atmesti šią direktyvą 
atitinkančių GAS subjektų, įskaitant 
regioninius ir visos Europos GAS 
subjektus, notifikavimo neatsižvelgiant į 
jų teisinį statusą. Kitos organizacijos, kaip 
antai GAS subjektai, vartotojų asociacijos, 
verslo asociacijos ir Europos vartotojų 
centrų tinklas, taip pat turėtų paskelbti šį 
sąrašą. Be to, kompetentingos valdžios 
institucijos turėtų skelbti reguliarias GAS 
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subjektų plėtotės ir veiklos ataskaitas. GAS 
subjektai kompetentingoms valdžios 
institucijoms turėtų teikti konkrečią 
informaciją, kuria remiantis būtų 
rengiamos šios ataskaitos. Valstybės narės 
turėtų paraginti GAS subjektus tokią 
informaciją teikti laikantis Komisijos 
rekomendacijos 2010/304/ES dėl 
suderintos vartotojų skundų ir 
pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo 
sistemos metodikos taikymo;

Or. en

Pakeitimas 212
Cornelis de Jong

Direktyvos pasiūlymas
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) GAS subjektams suteikiant ES 
kokybės ženklą turėtų padidėti ES piliečių 
pasitikėjimas GAS sistemos kokybe, ypač 
tarpvalstybinių sandorių atveju. Valstybės 
narės užtikrina, kad toks ženklas būtų 
išduodamas tik toms GAS sistemoms, 
kurios atitinka visus šioje direktyvoje 
išdėstytus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 213
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) GAS subjektams suteikiant ES 
kokybės ženklą turėtų padidėti ES piliečių 
pasitikėjimas GAS sistemos kokybe, ypač 
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apsiperkant kitose valstybėse narėse. 
Lengvai atpažįstamu ES kokybės ženklu, 
kurį nuolat stebi ir prižiūri valstybės narės 
ir Europos Komisija, vartotojams būtų 
užtikrinama, kad atitinkamas GAS 
subjektas laikosi šioje direktyvoje 
išdėstytų kokybės kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 214
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) svarbu, kad valstybės narės nustatytų 
sankcijas už šios direktyvos nuostatų dėl 
komercinės veiklos subjekto vartotojui 
teikiamos informacijos ir informacijos, 
kurią GAS subjektai turi teiki 
kompetentingoms valdžios institucijoms, 
nesilaikymą ir užtikrintų, kas jos būtų 
taikomos. Sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;

(28) būtina, kad valstybės narės nustatytų 
sankcijas už šios direktyvos nuostatų dėl 
komercinės veiklos subjektų vartotojui 
teikiamos informacijos ir informacijos, 
kurią GAS subjektai turi pateikti 
kompetentingoms valdžios institucijoms, 
nesilaikymą ir užtikrintų, kas jos būtų 
taikomos. Numatytos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios. Sankcijos turėtų būti 
taikomos tik tada, jei prieš tai buvo įspėta 
ir į įspėjimą nebuvo reaguota; 

Or. de

Pagrindimas

Šiuo papildymu siekiama išvengti per didelės biurokratijos ir padėti išspręsti nedidelius 
nesutarimus iš anksto.

Pakeitimas 215
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) būtina, kad valstybės narės nustatytų 
sankcijas už šios direktyvos nuostatų dėl 
komercinės veiklos subjektų vartotojui 
teikiamos informacijos ir informacijos, 
kurią GAS subjektai turi pateikti 
kompetentingoms valdžios institucijoms,
nesilaikymą ir užtikrintų, kas jos būtų 
taikomos. Sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;

(28) būtina, kad valstybės narės nustatytų 
sankcijas už šios direktyvos nuostatų dėl 
komercinės veiklos subjektų vartotojui 
teikiamos informacijos nesilaikymą ir 
užtikrintų, kad jos būtų taikomos. 
Sankcijos turėtų būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos;

Or. en

Pagrindimas

17 straipsnio 2 dalyje pasiūlytame pakeitime numatyta, kad GAS teikėjai, nebeatitinkantys 
direktyvos reikalavimų, turėtų būti išbraukti iš GAS subjektų sąrašo. Todėl nebūtina nustatyti 
papildomas baudas GAS subjektams, nes tai galėtų juos atgrasyti tapti į sąrašą įtrauktais 
subjektais pagal šią direktyvą.

Pakeitimas 216
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. 
užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir 
taip prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos 
veikimo, valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(31) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. 
prisidėti siekiant užtikrinti aukštą vartotojų 
apsaugos lygį, tinkamą vidaus rinkos 
veikimą, valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Or. fr



AM\903359LT.doc 57/146 PE489.695v01-00

LT

Pakeitimas 217
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva siekiama prisidėti prie vidaus 
rinkos veikimo ir aukšto lygio vartotojų 
apsaugos, užtikrinant, kad vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčai galėtų 
būti pateikiami nešališkas, skaidrias, 
veiksmingas ir sąžiningas ginčų 
alternatyvaus sprendimo procedūras 
taikantiems subjektams.

Šios direktyvos tikslas – prisidėti prie 
aukšto lygio vartotojų apsaugos 
užtikrinimo, prie vidaus rinkos veikimo, 
užtikrinant, kad iškilus vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčams dėl 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo,
vartotojai galėtų pateikti skundus
nešališkas ir nepriklausomas, skaidrias, 
veiksmingas ir sąžiningas alternatyvaus 
ginčų sprendimo procedūras taikantiems 
subjektams.

Or. fr

Pakeitimas 218
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva siekiama prisidėti prie vidaus 
rinkos veikimo ir aukšto lygio vartotojų 
apsaugos, užtikrinant, kad vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčai galėtų 
būti pateikiami nešališkas, skaidrias, 
veiksmingas ir sąžiningas ginčų 
alternatyvaus sprendimo procedūras 
taikantiems subjektams.

Šia direktyva siekiama prisidėti prie vidaus 
rinkos veikimo ir aukšto lygio vartotojų 
apsaugos, užtikrinant, kad vartotojai ir 
komercinės veiklos subjektai ginčų atveju 
savanoriškai galėtų kreiptis į nešališkas, 
nepriklausomas, skaidrias, greitas,
veiksmingas ir sąžiningas alternatyvaus 
ginčų sprendimo procedūras taikančius 
subjektus.

Or. de

Pakeitimas 219
Cornelis de Jong
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Direktyvos pasiūlymas
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva siekiama prisidėti prie vidaus 
rinkos veikimo ir aukšto lygio vartotojų
apsaugos, užtikrinant, kad vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčai galėtų
būti pateikiami nešališkas, skaidrias,
veiksmingas ir sąžiningas ginčų
alternatyvaus sprendimo procedūras 
taikantiems subjektams.

1. Šia direktyva siekiama prisidėti prie 
aukšto lygio vartotojų apsaugos vykdant 
tarpvalstybinius sandorius ir taip prisidėti 
prie gero vidaus rinkos veikimo, 
užtikrinant, kad tarpvalstybinių sandorių 
atveju vartotojai savanoriškai galėtų 
kreiptis dėl savo ginčų su komercinės 
veiklos subjektais į nešališkus ir skaidrius 
GAS subjektus, taikančius greitas,
veiksmingas ir sąžiningas ginčų 
alternatyvaus sprendimo procedūras.

2. Šia direktyva valstybėms narėms 
neturėtų būti draudžiama priimti arba 
palikti galioti taisykles, kuriomis siekiama 
daugiau nei numatyta šioje direktyvoje.

Or. en

Pakeitimas 220
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktyvos pasiūlymas
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva siekiama prisidėti prie vidaus 
rinkos veikimo ir aukšto lygio vartotojų 
apsaugos, užtikrinant, kad vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčai galėtų 
būti pateikiami nešališkas, skaidrias, 
veiksmingas ir sąžiningas ginčų 
alternatyvaus sprendimo procedūras 
taikantiems subjektams.

Šia direktyva siekiama prisidėti prie vidaus 
rinkos veikimo ir aukšto lygio vartotojų 
apsaugos, užtikrinant, kad vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčai, prieš 
kreipiantis į bendrosios kompetencijos 
teisingumo įstaigas, būtų pateikiami 
nešališkas, skaidrias, veiksmingas ir 
sąžiningas ginčų alternatyvaus sprendimo 
procedūras taikantiems subjektams.

Or. it
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į teigiamą kai kurių valstybių narių patirtį, veiksminga ginčų alternatyvaus 
sprendimo sistema turėtų būti grindžiama prievole bandyti susitaikyti prieš kreipiantis į 
bendrosios kompetencijos teisingumo įstaigas.

Pakeitimas 221
Wim van de Camp

Direktyvos pasiūlymas
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva siekiama prisidėti prie vidaus 
rinkos veikimo ir aukšto lygio vartotojų 
apsaugos, užtikrinant, kad vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčai galėtų 
būti pateikiami nešališkas, skaidrias, 
veiksmingas ir sąžiningas ginčų 
alternatyvaus sprendimo procedūras 
taikantiems subjektams.

Šia direktyva siekiama prisidėti prie vidaus 
rinkos veikimo ir aukšto lygio vartotojų
apsaugos, užtikrinant, kad vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčai galėtų
būti pateikiami nešališkas, skaidrias, 
veiksmingas ir sąžiningas ginčų
alternatyvaus sprendimo procedūras 
taikantiems subjektams, turint omenyje, 
kad GAS lieka savanoriška procedūra ir 
jos sėkmė ir toliau priklausys nuo šalių 
noro susitarti dėl kreipimosi į GAS.

Or. en

Pagrindimas

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Pakeitimas 222
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma dėl Sąjungoje 
įsteigto komercinės veiklos subjekto prekių 
pardavimo arba paslaugų teikimo 
Sąjungoje gyvenančiam vartotojui kilusių 
sutartinių ginčų sprendimo ne teisme 
procedūroms, dalyvaujant ginčų sprendimo 
subjektui, kuris pasiūlo ar priima 
sprendimą arba paragina šalis kartu rasti 
taikų sprendimą (toliau – GAS 
procedūros).

1. Ši direktyva taikoma dėl Sąjungoje 
įsteigto komercinės veiklos subjekto prekių 
pardavimo arba paslaugų teikimo 
Sąjungoje gyvenančiam vartotojui kilusių 
vidaus ir tarpvalstybinių sutartinių ginčų 
sprendimo ne teisme procedūroms, 
dalyvaujant ginčų sprendimo subjektui, 
kuris pasiūlo ar priima sprendimą arba 
paragina šalis kartu rasti taikų sprendimą 
(toliau – GAS procedūros), jeigu 
komercinės veiklos subjektas nepatenkino 
vartotojo poreikių.

Or. fr

Pakeitimas 223
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma dėl Sąjungoje 
įsteigto komercinės veiklos subjekto prekių 
pardavimo arba paslaugų teikimo 
Sąjungoje gyvenančiam vartotojui kilusių 
sutartinių ginčų sprendimo ne teisme 
procedūroms, dalyvaujant ginčų sprendimo 
subjektui, kuris pasiūlo ar priima 
sprendimą arba paragina šalis kartu rasti 
taikų sprendimą (toliau – GAS 
procedūros).

1. Ši direktyva taikoma dėl Sąjungoje 
įsteigto komercinės veiklos subjekto prekių 
pardavimo arba paslaugų teikimo 
Sąjungoje gyvenančiam vartotojui kilusių 
sutartinių ginčų sprendimo ne teisme 
procedūroms, dalyvaujant ginčų sprendimo 
subjektui, kuris pasiūlo sprendimą arba 
paragina šalis kartu rasti taikų sprendimą 
(toliau – GAS procedūros).

Or. de

Pakeitimas 224
Christel Schaldemose
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Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma dėl Sąjungoje 
įsteigto komercinės veiklos subjekto prekių 
pardavimo arba paslaugų teikimo 
Sąjungoje gyvenančiam vartotojui kilusių 
sutartinių ginčų sprendimo ne teisme 
procedūroms, dalyvaujant ginčų sprendimo 
subjektui, kuris pasiūlo ar priima 
sprendimą arba paragina šalis kartu rasti 
taikų sprendimą (toliau – GAS 
procedūros).

1. Ši direktyva taikoma dėl Sąjungoje 
įsteigto komercinės veiklos subjekto prekių 
pardavimo arba paslaugų teikimo 
Sąjungoje gyvenančiam vartotojui kilusių 
sutartinių ginčų sprendimo ne teisme 
procedūroms, dalyvaujant ginčų sprendimo 
subjektui, kuris pasiūlo ar priima 
sprendimą arba paragina šalis kartu rasti 
taikų sprendimą (toliau – GAS 
procedūros). Valstybės narės gali priimti 
sprendimą, kad jų nacionalinių GAS 
subjektų sprendimai yra privaloma 
komercinės veiklos subjektams, nebent 
viena iš šalių norėtų spręsti ginčą teisme. 

Or. da

Pakeitimas 225
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma dėl Sąjungoje 
įsteigto komercinės veiklos subjekto prekių 
pardavimo arba paslaugų teikimo 
Sąjungoje gyvenančiam vartotojui kilusių 
sutartinių ginčų sprendimo ne teisme 
procedūroms, dalyvaujant ginčų sprendimo 
subjektui, kuris pasiūlo ar priima 
sprendimą arba paragina šalis kartu rasti 
taikų sprendimą (toliau – GAS 
procedūros).

1. Ši direktyva taikoma dėl Sąjungoje 
įsteigto komercinės veiklos subjekto prekių 
pardavimo arba paslaugų teikimo 
Sąjungoje gyvenančiam vartotojui kilusių 
tarpvalstybinių sutartinių ginčų sprendimo 
ne teisme procedūroms, dalyvaujant ginčų 
sprendimo subjektui, kuris pasiūlo ar 
priima sprendimą arba paragina šalis kartu 
rasti taikų sprendimą.

Or. en
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Pakeitimas 226
Catherine Stihler

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vartotojo ir komercinės veiklos subjekto 
susitarimas pateikti skundus GAS 
subjektui neturėtų būti vartotojui 
privalomas, jei jis buvo sudarytas prieš 
kylant ginčui ir jei dėl jo vartotojas 
netenka teisės dėl ginčo sprendimo 
kreiptis į teismą. Jei GAS subjektai priima 
privalomus sprendimus, šie sprendimai 
turėtų būti privalomi šalims tik tuo atveju, 
jei jos iš anksto buvo informuotos apie jo 
privalomąjį pobūdį ir konkrečiai su tuo 
sutiko. Ši nuostata netaikoma tais 
atvejais, kai nacionalinės teisės aktuose 
nustatyta, jog sprendimai komercinės 
veiklos subjektams yra privalomi.

Or. en

Pakeitimas 227
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Direktyva taip pat taikoma GAS 
subjektams, kuriuos įsteigė nacionalinės 
asociacijos ar įmonių grupės ir kurių 
juridinio asmens statusas skiriasi nuo 
individualaus komercinės veiklos 
subjekto.

Or. en

Pagrindimas

Nepaaiškinus direktyvos taikymo srities neišvengiamai skirsis jos perkėlimas ir 
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įgyvendinimas, o tai bus nenaudinga visoms šalims.

Pakeitimas 228
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) procedūroms, kurios taikomos 
dalyvaujant ginčų sprendimo subjektams, 
jeigu ginčą sprendžiantys fiziniai asmenys 
yra įdarbinti tik komercinės veiklos 
subjekto;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei vykdomi šioje direktyvoje nustatyti kokybės kriterijai, nėra pagrindo neįtraukti vidaus 
GAS sistemų, kurios taptų antrosios klasės GAS ir todėl neišvengiamai išnyktų, o tai turėtų
neigiamų pasekmių GAS aprėpčiai.

Pakeitimas 229
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) procedūroms, kurios taikomos 
dalyvaujant ginčų sprendimo subjektams, 
jeigu ginčą sprendžiantys fiziniai asmenys 
yra įdarbinti tik komercinės veiklos 
subjekto;

(a) procedūroms, kurios taikomos 
dalyvaujant ginčų sprendimo subjektams, 
jeigu ginčą sprendžiantys fiziniai asmenys 
yra įdarbinti tik vienos iš šalių, ir kurios 
neatitinka šios direktyvos II skyriuje 
nurodytų kriterijų;

Or. de

Pakeitimas 230
Robert Rochefort
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Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) procedūroms, kurios taikomos 
dalyvaujant ginčų sprendimo subjektams, 
jeigu ginčą sprendžiantys fiziniai asmenys 
yra įdarbinti tik komercinės veiklos 
subjekto;

(a) procedūroms, kurios taikomos 
dalyvaujant ginčų sprendimo subjektams, 
jeigu ginčą sprendžiantys fiziniai asmenys 
yra įdarbinti tik komercinės veiklos 
subjekto ar jų asociacijos, tik tada, jeigu, 
nors jų veikla atitinka šios direktyvos 
II skyriuje nustatytus reikalavimus, šie 
fiziniai asmenys laikosi konkrečių sąlygų, 
numatytų šios direktyvos 6 straipsnio 2a 
dalyje;

Or. fr

Pakeitimas 231
Philippe Juvin

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) procedūroms, kurios taikomos 
dalyvaujant ginčų sprendimo subjektams, 
jeigu ginčą sprendžiantys fiziniai asmenys 
yra įdarbinti tik komercinės veiklos 
subjekto;

(a) procedūroms, kurios taikomos 
dalyvaujant ginčų sprendimo subjektams, 
jeigu ginčą sprendžiantys fiziniai asmenys 
yra įdarbinti tik komercinės veiklos 
subjekto, nebent šie subjektai visiškai 
atitinka II skyriuje nustatytus 
bendruosius reikalavimus pagal 17 
straipsnį ir jei įvykdytos šios papildomos 
sąlygos:
– už ginčų sprendimą atsakingi fiziniai 
asmenys hierarchiškai nepriklauso nuo 
komercinės veiklos subjekto ir komercinės 
veiklos subjektas negali duoti jiems 
nurodymų;
– už ginčų sprendimą atsakingų fizinių 
asmenų atlyginimas nepriklauso nuo 
ginčų sprendimo procedūros baigties;
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– už ginčų sprendimą atsakingi fiziniai 
asmenys per trejus metus prieš eidami šias 
pareigas nedirbo komercinės veiklos 
vykdytojui;
– ginčų sprendimo subjektą kasmet 
vertina valstybės narės, kurioje jis 
įsisteigęs, kompetentinga institucija, ar jis 
atitinka šioje direktyvoje įtvirtintus 
principus; 

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų atmesti komercinės veiklos subjektų ar įmonės viduje vykdomo tarpininkavimo, nes 
jis yra svarbi alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmų dalis. Rekomendacijoje 98/257/EB 
neatmetamas šis tarpininkavimo tipas, jei įvykdytos tam tikros sąlygos. Įmonės viduje 
vykdomas tarpininkavimas gali būti tikrai naudingas sprendžiant ginčus ne teisme, nes šiuo 
atveju užtikrinamos techninės (praktinės) žinios ir tampa įmanomu šalims naudingas artimas 
tarpininkavimas.

Pakeitimas 232
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) procedūroms, kurios taikomos 
dalyvaujant ginčų sprendimo subjektams, 
jeigu ginčą sprendžiantys fiziniai asmenys 
yra įdarbinti tik komercinės veiklos 
subjekto;

(a) procedūroms, kurios taikomos 
dalyvaujant ginčų sprendimo subjektams, 
jeigu ginčą sprendžiantys fiziniai asmenys 
yra įdarbinti tik komercinės veiklos 
subjekto, nebent visiškai vykdomi 
konkretūs nepriklausomumo ir 
nešališkumo reikalavimai;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad ES yra gerai veikiančių ir veiksmingų GAS mechanizmų, pagal kuriuos 
tam tikrą fizinį asmenį išskirtinai įdarbina komercinės veiklos subjektas, be direktyvos aiškaus 
tikslo pasitelkti esamus GAS subjektus, reikėtų išplėsti taikymo sritį, kad ji aprėptų tokius 
GAS mechanizmus, jei jie atitinka nepriklausomumo ir nešališkumo kriterijus, nustatysimus 
direktyvoje. 
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Pakeitimas 233
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) parduodant prekes ir teikiant 
paslaugas, kurios laikomos bendros 
ekonominės svarbos paslaugomis;

Or. de

Pakeitimas 234
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) ginčams tarp komercinės veiklos 
subjektų;

Or. fr

Pakeitimas 235
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) komercinės veiklos subjekto prieš 
vartotoją pateiktiems skundams;

Or. en
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Pagrindimas

Daugelis GAS teikėjų įsteigta tam, kad išsispręstų vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
netolygaus galių pasiskirstymo problema. Nereikėtų reikalauti, kad tokie subjektai priimtų 
įmonių prieš vartotojus inicijuotus ginčus.

Pakeitimas 236
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) skundams, kai vartotojas nesiekė 
ginčo su komercinės veiklos subjektu 
taikaus sprendimo; 

Or. en

Pagrindimas

Vartotojas visuomet turėtų pamėginti išspręsti ginčą su komercinės veiklos subjektu taikiai 
prieš kreipdamasis į GAS, nes taip sumažėtų GAS subjektų išlaidos ir būtų užtikrinami geresni 
rezultatai.

Pakeitimas 237
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 2 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(dc) skundams, kurie kyla parduodant 
prekes ar teikiant paslaugas anksčiau nei 
praėjus 24 mėnesiams po skelbimo 
Oficialiajame leidinyje;

Or. en

Pagrindimas

Būtina riboti šios direktyvos taikymą aprėpiant tik ginčus, kylančius po direktyvos 
įgyvendinimo.
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Pakeitimas 238
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 2 dalies d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(dd) sveikatos priežiūros specialistų 
pacientams teikiamoms sveikatos 
priežiūros paslaugoms, siekiant įvertinti, 
palaikyti ar atstatyti jų sveikatos būklę, 
įskaitant receptų vaistams ir medicinos 
prietaisams išrašymą, vaistų ir medicinos 
prietaisų išdavimą bei tiekimą;

Or. en

Pagrindimas

Nederėtų į šiuos sektorius žiūrėti taip pat kaip į „apsipirkinėjimą“. Todėl jie neturėtų patekti į 
šią direktyvą.

Pakeitimas 239
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 2 dalies d e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(de) paskesnio ar aukštesnio išsilavinimo 
paslaugų teikėjams, kurie gali gauti 
vyriausybės finansavimą ar kurių 
programos skirtos valstybės 
finansuojamai studentų finansinei 
paramai;

Or. en

Pagrindimas

Nederėtų į šiuos sektorius žiūrėti taip pat kaip į „apsipirkinėjimą“. Todėl jie neturėtų patekti į 
šią direktyvą.
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Pakeitimas 240
Wim van de Camp

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šia direktyva valstybėms narėms 
neturėtų būti draudžiama priimti arba 
palikti galioti taisykles, kuriomis siekiama 
daugiau nei numatyta šioje direktyvoje.

Or. en

Pakeitimas 241
Silvia Costa

Direktyvos pasiūlymas
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjekto priimtas sprendimas būtų 
privalomas šalims, tik jei jos iš anksto 
buvo informuotos apie jo privalomąjį 
pobūdį ir aiškiai su tuo sutiko. Valstybės 
narės užtikrina, kad dėl vartotojų ir 
specialistų susitarimų dėl pretenzijų 
teikimo GAS subjektui vartotojas negalėtų 
netekti teisės dėl ginčo sprendimo kreiptis 
į teismą. Šioje direktyvoje nustatomas 
būtiniausias suderintas standartas ginčų 
alternatyvaus sprendimo procedūrų 
srityje, siekiant užtikrinti, kad vartotojai 
turės garantuotą prieigą prie skaidrių, 
veiksmingų, sąžiningų ir kokybiškų 
skundų nagrinėjimo priemonių visuose 
ūkio sektoriuose ir visuose vidaus rinkos 
prekių ir paslaugų prekybos sektoriuose, 
nepaisant vartotojo ir specialisto 
gyvenamosios vietos ES teritorijoje. Kad 
užtikrintų aukštesnio lygio vartotojų 
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apsaugą, valstybės narės šios direktyvos 
taikymo srityje gali priimti ar palikti 
galioti griežtesnes nuostatas, 
neprieštaraujančias SESV.

Or. it

Pakeitimas 242
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalis yra 
viršesnė už priede nurodytas nuostatas.

2. Jeigu šios direktyvos nuostata 
prieštarauja kito Sąjungos teisės akto, 
reglamentuojančio konkrečius sektorius, 
nuostatai, pirmenybė teikiama kito 
Sąjungos teisės akto nuostatai ir ji 
taikoma atitinkamiems konkretiems 
sektoriams. Tačiau, jei tokia nuostata 
skatinamas GAS subjektų steigimas 
konkrečiame sektoriuje, yra viršesnės ir 
taikytinos tam tikros šios direktyvos 
nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Būtų sunku įgyvendinti reikalavimą palyginti skirtinguose Sąjungos teisės aktuose įtvirtintos 
vartotojų apsaugos lygį. Be to, ši direktyva turėtų būti viršesnė už kitų Sąjungos teisės aktų 
konkrečias nuostatas, o ne visus teisės aktus.

Pakeitimas 243
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ši direktyva yra viršesnė už Išbraukta.
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konkretiems sektoriams taikomų Sąjungos 
teisės aktų privalomas nuostatas, 
susijusias su ginčų alternatyviu 
sprendimu, tik kai jomis neužtikrinama 
bent lygiavertė vartotojų apsauga.

Or. en

Pakeitimas 244
Christel Schaldemose

Direktyvos pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
siekdamas su jo amatu, verslu ar profesija 
nesusijusių tikslų;

(a) vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia 
siekdamas su jo amatu, verslu ar profesija 
nesusijusių tikslų arba kuris sudaro sutartį
iš dalies asmens komercinės veiklos ir iš 
dalies ne komercinės veiklos tikslais 
(dvigubos paskirties sutartys), kai 
atsižvelgiant į bendras tiekimo sąlygas 
komercinis tikslas nevyrauja;

Or. da

Pakeitimas 245
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Direktyvos pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) sąvoka „sutartinis ginčas“ reiškia 
ginčą, kuris atsirado dėl prekių 
pardavimo arba paslaugų teikimo ir kurio 
klientas ir komercinės veiklos subjektas ir 
(ar) paslaugų teikėjas negalėjo išspręsti 
tarpusavyje;

Or. de
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Pakeitimas 246
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) GAS procedūra – 2 straipsnyje 
nurodyta procedūra, kuri atitinka šioje 
direktyvoje išdėstytus reikalavimus ir 
kurią vykdo GAS subjektas;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu aiškiai pasakyti, kad ši direktyva taikoma tik toms GAS procedūroms, kurias vykdo 
GAS teikėjai, nusprendę tapti GAS subjektais pagal šią direktyvą.

Pakeitimas 247
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) sutartinis ginčas – kai vartotojas ir 
komercinės veiklos subjektas negali 
susitarti dvišaliu pagrindu. Pats sutartinis 
ginčas nekyla, kol komercinės veiklos 
subjektas turi galimybę išspręsti skundą 
teisingai ir greitai;

Or. en

Pakeitimas 248
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) GAS subjektas – subjektas, nesvarbu 
kaip pavadintas ar nurodytas, įsteigtas 
ilgam laikui ir sudarantis sąlygas ginčus 
spręsti pagal GAS procedūrą;

(e) GAS subjektas – subjektas, nesvarbu 
kaip pavadintas ar nurodytas, įsteigtas 
ilgam laikui ir sudarantis sąlygas ginčus 
spręsti pagal GAS procedūrą, kuris 
įtrauktas į sąrašą pagal 17 straipsnio 2 
dalį;

Or. en

Pakeitimas 249
Philippe Juvin

Direktyvos pasiūlymas
4 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) GAS subjektas – subjektas, nesvarbu 
kaip pavadintas ar nurodytas, įsteigtas 
ilgam laikui ir sudarantis sąlygas ginčus 
spręsti pagal GAS procedūrą;

(e) GAS subjektas – subjektas, nesvarbu 
kaip pavadintas ar nurodytas, įsteigtas 
ilgam laikui ir sudarantis sąlygas ginčus 
spręsti pagal GAS procedūrą, apie kurį 
pranešta Europos Komisijai pagal šios 
direktyvos 17 straipsnio 2 dalį;

Or. en

Pagrindimas

Apie visus GAS subjektus, atitinkančius šioje direktyvoje nustatytus kriterijus, valstybės narės 
kompetentinga institucija privalo pranešti Europos Komisijai pagal direktyvos pasiūlymo 17 
straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 250
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ginčai, 1. Valstybės narės suteikia geresnes 
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kuriems taikoma ši direktyva, galėtų būti 
pateikti šios direktyvos reikalavimus 
atitinkančiam GAS subjektui.

galimybes vartotojams naudotis GAS 
procedūromis ir užtikrina, kad ginčai, 
kuriems taikoma ši direktyva, galėtų būti 
pateikti šioje direktyvoje nustatytus 
kokybės kriterijus atitinkantiems GAS 
subjektams, jei komercinės veiklos 
subjektas nepatenkino vartotojų poreikių.

Or. fr

Pakeitimas 251
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ginčai, 
kuriems taikoma ši direktyva, galėtų būti 
pateikti šios direktyvos reikalavimus 
atitinkančiam GAS subjektui.

1. Valstybės narės užtikrina, kad ginčai, 
kuriems taikoma ši direktyva ir kurie yra 
susiję su jų teritorijoje įsisteigusiu 
komercinės veiklos subjektu, galėtų būti 
pateikti šios direktyvos reikalavimus 
atitinkančiam GAS subjektui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingo dubliavimosi, valstybės narės turėtų tik užtikrinti, kad GAS 
galima taikyti ginčams, kuriuose dalyvauja jų teritorijoje įsisteigę komercinės veiklos 
subjektai.

Pakeitimas 252
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ginčai, 
kuriems taikoma ši direktyva, galėtų būti 
pateikti šios direktyvos reikalavimus

1. Valstybės narės palengvina vartotojų 
prieigą prie GAS procedūrų ir skatina, 
kad ginčai, kuriems taikoma ši direktyva, 
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atitinkančiam GAS subjektui. galėtų būti pateikti šios direktyvos kokybės 
kriterijus atitinkančiam GAS subjektui, jei 
ir komercinės veiklos subjektas, ir 
vartotojas dėl to sutinka.

Or. en

Pakeitimas 253
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ginčai, 
kuriems taikoma ši direktyva, galėtų būti
pateikti šios direktyvos reikalavimus 
atitinkančiam GAS subjektui.

1. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
ginčai, kuriems taikoma ši direktyva, būtų
pateikti šioje direktyvoje nustatytus 
reikalavimus atitinkantiems GAS 
subjektams.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į teigiamą kai kurių valstybių narių patirtį, veiksminga ginčų alternatyvaus 
sprendimo sistema turėtų būti grindžiama prievole bandyti susitaikyti prieš kreipiantis į 
bendrosios kompetencijos teisingumo įstaigas.

Pakeitimas 254
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ginčai, 
kuriems taikoma ši direktyva, galėtų būti 
pateikti šios direktyvos reikalavimus 
atitinkančiam GAS subjektui.

1. Valstybės narės palengvina vartotojų 
prieigą prie GAS procedūrų ir užtikrina, 
kad ginčai, kuriems taikoma ši direktyva ir 
kurie yra susiję su jų teritorijoje 
įsisteigusiu komercinės veiklos subjektu, 
galėtų būti pateikti šioje direktyvoje 
nustatytus kokybės kriterijus
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atitinkantiems GAS subjektams, jei ir 
komercinės veiklos subjektas, ir vartotojas 
dėl to sutinka.

Or. en

Pakeitimas 255
Wim van de Camp

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ginčai, 
kuriems taikoma ši direktyva, galėtų būti 
pateikti šios direktyvos reikalavimus 
atitinkančiam GAS subjektui.

1. Valstybės narės skatina, kad ginčai, 
kuriems taikoma ši direktyva, galėtų būti 
pateikti šios direktyvos reikalavimus 
atitinkančiam GAS subjektui, turint 
omenyje, kad GAS lieka savanoriška 
procedūra ir jos sėkmė ir toliau priklausys 
nuo šalių noro susitarti dėl kreipimosi į 
GAS.

Or. en

Pagrindimas

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Pakeitimas 256
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai:

2. Valstybės narės užtikrina, kad į šią 
direktyvą patenkančių ginčų atveju GAS 
subjektai:

Or. en

Pakeitimas 257
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) turėtų interneto svetainę, kurioje šalys 
galėtų pateikti elektroninį skundą;

(a) turėtų interneto svetainę, kurioje šalys 
galėtų pateikti elektroninį ginčų 
alternatyvaus sprendimo prašymą;

Or. de

Pakeitimas 258
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) turėtų interneto svetainę, kurioje šalys 
galėtų pateikti elektroninį skundą;

(a) administruotų ir atnaujintų interneto 
svetainę, kurioje šalys galėtų lengvai rasti 
informaciją apie GAS procedūras, kuri 
padėtų vartotojui pateikti elektroninį 
skundą arba jis rastų pašto adresą, kuriuo 
jis galėtų nusiųsti skundą ir reikalingus 
patvirtinamuosius dokumentus;

Or. fr
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Pakeitimas 259
Philippe Juvin

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) informuotų vartotoją, kad gali reikėti 
pirmiausia kreiptis tiesiogiai į komercinės 
veiklos subjektą prieš pradedant 
procedūrą GAS subjekte, kad būtų 
užtikrintas procedūros veiksmingumas ir 
GAS subjektai nebūtų apkraunami 
teikiant jiems skundus, kuriuos gali 
sutvarkyti komercinės veiklos subjekto 
klientų aptarnavimo skyrius, jei jis yra, 
per protingą terminą;

Or. en

Pagrindimas

GAS subjektai neturėtų pakeisti komercinės veiklos subjektų klientų aptarnavimo skyrių. 
Vartotojai turėtų pirmiausia kreiptis į komercinės veiklos subjekto klientų aptarnavimo 
skyrių, jei jis yra, prieš pradedami procedūrą GAS subjekte, kad pernelyg neapkrautų jo ir 
nemažintų visos procedūros veiksmingumo ir spartos.

Pakeitimas 260
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) turėtų pakankamai priemonių 
(žmogiškųjų, materialinių ir finansinių 
išteklių);

Or. fr

Pakeitimas 261
Robert Rochefort
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Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sudarytų šalims galimybę informacija 
su jais pasidalyti elektroninėmis 
priemonėmis;

(b) sudarytų šalims galimybę su jais keistis 
informacija elektroninėmis priemonėmis 
arba paštu;

Or. fr

Pakeitimas 262
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) priimtų vidaus ir tarpvalstybinius 
ginčus, taip pat ginčus, kuriems taikomas 
[priėmimo datą įrašo Leidinių biuras] 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. [numerį įrašo 
Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų
elektroninio sprendimo (Reglamentas dėl 
vartotojų GES), ir

(c) priimtų tarpvalstybinius ginčus, taip pat 
ginčus, kuriems taikomas [priėmimo datą
įrašo Leidinių biuras] Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. [numerį
įrašo Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų
elektroninio sprendimo (Reglamentas dėl 
vartotojų GES), ir

Or. en

Pakeitimas 263
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) spręsdami ginčus, kuriems taikoma ši 
direktyva, imtųsi priemonių užtikrinti, kad 
asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 
Direktyvą 95/46/EB įgyvendinančių 
nacionalinių teisės aktų taisyklių dėl 

(d) imtųsi priemonių užtikrinti, kad asmens 
duomenys būtų tvarkomi laikantis 
Direktyvą 95/46/EB įgyvendinančių
valstybės narės, kurioje įsisteigęs GAS 
subjektas, nacionalinių teisės aktų taisyklių
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asmens duomenų apsaugos. dėl asmens duomenų apsaugos.

Or. en

Pakeitimas 264
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. GAS subjektas negali atsisakyti 
nagrinėti ginčą per 14 kalendorinių dienų 
po ginčo alternatyvaus sprendimo 
prašymo gavimo šalims tinkamai 
nepagrindęs atsisakymo priežasčių.

Or. de

Pakeitimas 265
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nustatyti galutinį 
terminą, iki kurio pabaigos vartotojas 
galėtų pateikti skundą GAS subjektui ar 
komercinės veiklos subjektui, kai tai 
būtina pagal GAS procedūrą, ir kuris 
nėra trumpesnis už galutinį terminą, jei 
toks yra, kurį yra nustačiusi valstybė narė 
savo teisės aktuose ir iki kurio pabaigos 
šalims leidžiama pradėti teismo procesą.

Or. en

Pakeitimas 266
Konstantinos Poupakis
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Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nustatyti galutinį 
terminą, iki kurio pabaigos vartotojas 
galėtų pateikti skundą GAS subjektui ir 
kuris nėra trumpesnis už galutinį terminą, 
jei toks yra, kurį yra nustačiusi valstybė 
narė savo teisės aktuose ir iki kurio 
pabaigos šalims leidžiama pradėti teismo 
procesą.
Jokiu būdu laiko terminas, iki kurio 
pabaigos vartotojas gali teikti skundą 
GAS subjektui, negali būti trumpesnis nei 
vieneri metai nuo dienos, kurią vartotojas 
pateikia skundą komercinės veiklos 
subjektui.

Or. el

Pagrindimas

Valstybės narės gali nustatyti laiko terminus, iki kurių pabaigos reikia teikti skundus pagal 
GAS procedūrą, kad vartotojai galėtų tinkamai pasinaudoti savo teisėmis. Tačiau direktyvoje, 
kaip vartotojų apsaugos priemonė, turi būti nuostata dėl mažiausiai vienerių metų 
laikotarpio, per kurį galima teikti skundą GAS subjektui, nuo to laiko, kai vartotojas pateikia 
skundą komercinės veiklos subjektui, jei kai kuriose valstybėse narėse teisės aktuose nustatyti 
trumpesni terminai.

Pakeitimas 267
Cornelis de Jong

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vykdydamos 1 dalies prievolę valstybės 
narės užtikrina, kad veiktų papildomas
GAS subjektas, kuris pagal 1 dalį būtų
kompetentingas spręsti tuos ginčus, kuriuos 
spręsti nėra kompetentingas joks esamas 

3. Vykdydamos 1 dalies prievolę valstybės 
narės įsteigia papildomą GAS subjektą, 
kuris pagal 1 dalį būtų kompetentingas 
spręsti tuos ginčus, kuriuos spręsti nėra 
kompetentingas joks esamas GAS 
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GAS subjektas. subjektas.

Or. en

Pakeitimas 268
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vykdydamos 1 dalies prievolę valstybės 
narės užtikrina, kad veiktų papildomas 
GAS subjektas, kuris pagal 1 dalį būtų
kompetentingas spręsti tuos ginčus, kuriuos 
spręsti nėra kompetentingas joks esamas 
GAS subjektas.

3. Vykdydamos 1 dalies prievolę valstybės 
narės užtikrina, kad veiktų papildomas 
GAS subjektas, kuris pagal 1 dalį būtų
kompetentingas spręsti tuos ginčus, kuriuos 
spręsti nėra kompetentingas joks esamas 
GAS subjektas. Valstybės narės taip pat 
gali įvykdyti šią prievolę pasitelkdamos 
kitoje valstybėje narėje įsisteigusius 
šakinius GAS subjektus.

Or. en

Pagrindimas

Kad tinkamai veiktų alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmas realiuoju laiku, būtina 
užtikrinti didžiausią GAS subjektų aprėptį visuose sektoriuose. Tačiau tai galima padaryti 
Europos lygmeniu. Visoms valstybėms narėms nebūtina steigti šakinių GAS subjektų.

Pakeitimas 269
Wim van de Camp

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vartotojai gali teikti savo skundus 
GAS, tik jei jie pirma kreipėsi į 
komercinės veiklos subjektą.

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nėra reikalavimo, kad vartotojas pirmiausia turi pabandyti išspręsti 
skundą su komercinės veiklos subjektu prieš iškeldamas ginčą pagal GAS procedūrą. Toks 
reikalavimas ne tik pageidautinas, bet ir būtinas, kad GAS subjektai nebūtų pernelyg 
apkrauti. Todėl šiuo pasiūlymu siūloma nustatyti tokį reikalavimą.

Pakeitimas 270
Sandra Kalniete

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali sukurti ar palikti 
galioti procedūrines taisykles, pagal 
kurias GAS subjektai gali veikti 
veiksmingai, įskaitant taisykles dėl ribinės 
piniginės vertės, iki kurios ši direktyva 
netaikoma, ar taisykles dėl laiko termino, 
per kurį vartotojas gali teikti skundą GAS 
subjektui. Dėl tokių procedūrinių taisyklių 
neturėtų būti ribojamos vartotojų 
galimybės naudotis GAS procedūromis.

Or. en

Pakeitimas 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali leisti GAS 
subjektams sukurti ar palikti galioti 
procedūrines taisykles, pagal kurias jie 
gali atsisakyti spręsti tam tikrą ginčą, jei 
vartotojas nesikreipė į komercinės veiklos 
subjektą siekdamas išspręsti ginčą prieš 
kreipdamasis į GAS subjektą, arba jei 
skundas yra nepagrįstas, jei procedūra 
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jau vyksta kitame GAS subjekte ar teisme 
dėl to paties ginčo ar jeigu vykdant tokią 
procedūrą labai nukentėtų GAS subjekto 
veiklos veiksmingumas. Dėl tokių 
procedūrinių taisyklių vartotojui neturėtų 
būti gerokai sunkiau, net ir 
tarpvalstybinių ginčų atveju, naudotis 
GAS procedūromis. 

Or. hu

Pakeitimas 272
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali sukurti, palikti 
galioti ar leisti GAS subjektams sukurti ar 
palikti galioti procedūrines taisykles, 
pagal kurias jie gali atsisakyti spręsti tam 
tikrą ginčą. Dėl tokių procedūrinių 
taisyklių neturėtų būti nepagrįstai 
ribojamos vartotojų galimybės naudotis 
GAS procedūromis.

Or. en

Pagrindimas

Visi GAS teikėjai turi taisykles, pagal kurias gali atsisakyti ginčo. Svarbu pripažinti, kad tos 
taisyklės egzistuoja. Taip pat svarbu nesistengti jų suvienodinti. Dažnai yra rimtų priežasčių, 
kodėl jos skiriasi įvairiuose sektoriuose. Be to, jei GAS subjektas pagrįstai nusprendė, kad 
GAS netinka tam tikram ginčui, būtų neteisinga tikėtis, kad kitas GAS subjektas norės spręsti 
tą ginčą.

Pakeitimas 273
Bernadette Vergnaud

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali leisti GAS 
subjektams pradėti arba ir toliau taikyti 
darbo tvarkos taisykles, pagal kurias jie 
gali atsisakyti nagrinėti skundą, jeigu 
vartotojas prieš tai nesusisiekė su 
komercinės veiklos subjektu, kad išspręstų 
ginčą, jeigu skundą sudaro šmeižianti 
informacija, jeigu ginčą jau nagrinėjo 
kitas GAS subjektas arba teismas. Šiomis 
darbo tvarkos taisyklėmis neturi būti 
akivaizdžiai užkertamas kelias 
vartotojams naudotis GAS procedūromis, 
įskaitant tarpvalstybinius ginčus.

Or. fr

Pakeitimas 274
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
5 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Kai pagal 4 dalyje nurodytas 
procedūrines taisykles GAS subjektas 
negali nagrinėti jam pateikto ginčo, 
valstybių narių nereikalaujama užtikrinti, 
kad vartotojas galėtų savo ginčą pateikti 
kitam GAS subjektui.

Or. en

Pakeitimas 275
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetencija ir nešališkumas Kompetencija, nepriklausomumas ir 
nešališkumas

Or. fr

Pakeitimas 276
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetencija ir nešališkumas Kompetencija, nepriklausomumas ir 
nešališkumas

Or. en

Pagrindimas

Nepriklausomumo principas skiriasi nuo nešališkumo ir padarys GAS sistemas patikimesnes 
numatant būtinus papildomus reikalavimus už tokias sistemas atsakingiems fiziniams 
asmenims, kad jie būtų taikomi, visų pirma, tais atvejais, kai tokie fiziniai asmenys pasamdyti 
tik komercinės veiklos subjekto.

Pakeitimas 277
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad už ginčų 
alternatyvų sprendimą atsakingi fiziniai 
asmenys būtų kompetentingi ir nešališki. 
Tai garantuojama pasirūpinant, kad:

1. Valstybės narės užtikrina, kad už 
alternatyvų ginčų sprendimą atsakingi 
fiziniai asmenys būtų kompetentingi, 
nepriklausomi ir nešališki. Tai 
garantuojama pasirūpinant, kad:

Or. fr
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Pakeitimas 278
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad už ginčų 
alternatyvų sprendimą atsakingi fiziniai 
asmenys būtų kompetentingi ir nešališki.
Tai garantuojama pasirūpinant, kad:

1. Valstybės narės užtikrina, kad už GAS 
procedūras atsakingi fiziniai asmenys būtų
kompetentingi ir nešališki. Tai 
garantuojama pasirūpinant, kad:

Or. en

Pakeitimas 279
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad už ginčų 
alternatyvų sprendimą atsakingi fiziniai 
asmenys būtų kompetentingi ir nešališki. 
Tai garantuojama pasirūpinant, kad:

1. Valstybės narės užtikrina, kad už 
alternatyvų ginčų sprendimą atsakingi 
fiziniai asmenys būtų kompetentingi ir 
nepriklausomi ir nešališki. Tai 
garantuojama pasirūpinant, kad:

Or. en

Pagrindimas

Nepriklausomumo principas skiriasi nuo nešališkumo ir padarys GAS sistemas patikimesnes 
numatant būtinus papildomus reikalavimus už tokias sistemas atsakingiems fiziniams 
asmenims, kad jie būtų taikomi, visų pirma, tais atvejais, kai jie pasamdyti tik komercinės 
veiklos subjekto.

Pakeitimas 280
Robert Rochefort
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Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jie turėtų reikiamų ginčų alternatyvaus 
sprendimo žinių, įgūdžių ir patirties;

(a) jie turėtų reikiamų ginčų alternatyvaus 
sprendimo žinių, įgūdžių ir patirties, ypač 
teisės srityje;

Or. fr

Pakeitimas 281
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jie turėtų reikiamų ginčų alternatyvaus
sprendimo žinių, įgūdžių ir patirties;

(a) jie turėtų reikiamų ginčų sprendimo 
žinių ir įgūdžių;

Or. en

Pakeitimas 282
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jie turėtų reikiamų ginčų alternatyvaus
sprendimo žinių, įgūdžių ir patirties;

(a) jie turėtų dokumentais patvirtintų 
reikiamų ginčų sprendimo žinių, įgūdžių ir 
patirties;

Or. en

Pakeitimas 283
Ashley Fox
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Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. GAS sistemose turi būti apibrėžtos 
reikiamos žinios atsižvelgiant į ginčų 
pobūdį ir sudėtingumą.

Or. en

Pagrindimas

Tai geriausias būdas užtikrinti, kad skundus tvarkančių fizinių asmenų žinios ir įgūdžiai 
atitinka GAS mechanizmo ypatumus ir ginčų savybes.

Pakeitimas 284
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kai už ginčų sprendimą atsakingi 
fiziniai asmenys yra įdarbinti tik 
komercinės veiklos subjekto, valstybės 
narės užtikrina, kad jie atitiktų šiuos 
reikalavimus:
a) aukščiausios vadovybės būtų paskirti 
pakankamai ilgam laikui, kad būtų 
užtikrintas jų veiksmų 
nepriklausomumas;
b) neturėtų hierarchinio ryšio su veiklos 
vadovybe, ypač su atsakingais už ryšius su 
vartotojais asmenimis;
c) jų atlyginimas nepriklausytų nuo GAS 
procedūros rezultatų;
d) būtų sukurtas atskiras biudžetas, iš 
kurio būtų teikiami pakankami ištekliai, 
kad būtų užtikrintas GAS procedūros 
veiksmingumas.

Or. en
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Pagrindimas

Plečiant direktyvos taikymo sritį, kad į ją patektų GAS sistemos, kuriose atsakingas fizinis 
asmuo yra pasamdytas tik komercinės veiklos subjekto, būtina nustatyti konkrečius 
reikalavimus, kad būtų laikomasi nešališkumo ir nepriklausomumo principų.

Pakeitimas 285
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai, kuriuose atsakingi fiziniai 
asmenys sprendžia ginčą kaip kolegialios 
institucijos dalis, nustatytų vienodą 
vartotojų interesus ginančių atstovų ir 
komercinės veiklos subjektų interesus 
ginančių atstovų skaičių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Narystės GAS subjektų valdybose mikrovaldymas nepriimtinas. Be to, GAS subjekto 
kolegialaus organo sudėtis nesvarbi svarstant nešališkumo klausimą. Pakanka interesų 
konflikto nebuvimo reikalavimo.

Pakeitimas 286
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai, kuriuose atsakingi fiziniai 
asmenys sprendžia ginčą kaip kolegialios 
institucijos dalis, nustatytų vienodą 
vartotojų interesus ginančių atstovų ir 
komercinės veiklos subjektų interesus 

Išbraukta.
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ginančių atstovų skaičių.

Or. en

Pakeitimas 287
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad už 
ginčų alternatyvų sprendimą atsakingas 
fizinis asmuo atskleistų visus veiksnius, 
galinčius turėti poveikį jo nešališkumui ar 
sukelti interesų konfliktą dėl asmeninių, 
verslo ar finansinių ryšių su bet kokia 
šalimi ar bet kokiam kitam interesui, 
susijusiam su GAS procedūros rezultatu.

Or. en

Pakeitimas 288
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. pagal 1 dalies c punktą valstybės narės 
prižiūri, kad už ginčų alternatyvų 
sprendimą atsakingiems fiziniams 
asmenims, kuriuos įdarbino tik 
komercinės veiklos subjektas ar jų 
asociacija, būtų taikomos konkrečios 
sąlygos:
1) fiziniai asmenys turi savo veiklą turi 
vykdyti atskirai nuo komercinės veiklos 
vykdytojo ar jų asociacijos;
2) šie fiziniai asmenys negauna jokių 
nurodymų iš komercinės veiklos subjektų 
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ar jų asociacijų, nėra nustatyta jokia 
hierarchija, nėra su veikla susijusių ryšių 
su komercinės veiklos subjektų ar jų 
asociacijų direkcija ar tarnybomis;
3) šie fiziniai asmenys skiriami pagal 
skaidriai vykdomą procedūrą;
4) šie fiziniai asmenys skiriami ribotam 
laikotarpiui – ne mažiau nei trejiems 
metams;
5) šių fizinių asmenų darbo atlyginimas 
nepriklauso nuo GAS procedūrų 
rezultatų;
6) ginčų sprendimo subjekto biudžetas yra 
atskiras nuo bendro komercinės veiklos 
subjekto ar jų asociacijos biudžeto;
7) ginčų sprendimo įstaiga turėtų būti 
vertinama bent vieną kartą per metus, šį 
vertinimą atlieka kompetentinga valstybės 
narės, kurioje įstaiga įsikūrusi, institucija, 
siekiant nustatyti, ar ji veiksmingai taiko 
kriterijus, nustatytus šios direktyvos 
II skyriuje, ypač šioje dalyje.

Or. fr

Pakeitimas 289
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
6 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės užtikrina, kad už 
ginčų alternatyvų sprendimą [...] 
atsakingi fiziniai asmenys būtų tinkamai 
apmokyti, kad užtikrintų kokybišką ginčų 
sprendimą visoje Sąjungoje. Tokių 
sistemų kūrimą ir diegimą rems Komisija.

Or. en
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Pakeitimas 290
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
GAS procedūra priimamų sprendimų 

teisėtumas
1) Valstybės narės užtikrina, kad dėl GAS 
procedūros, kuria siekiama išspręsti ginčą 
priimant sprendimą, rezultatų vartotojas 
neprarastų apsaugos, teikiamos pagal 
privalomas valstybės narės, kurioje 
įsteigtas GAS subjektas, teisės aktų 
nuostatas.
2) Tarpvalstybinių vartotojų ginčų atveju 
valstybės narės užtikrina, kad dėl GAS 
procedūros, kuria siekiama išspręsti ginčą 
priimant sprendimą, rezultatų vartotojas 
neprarastų apsaugos, jam suteikiamos 
nuostatomis, nuo kurių negali būti 
nukrypstama susitarimu pagal vartotojo 
įprastinės gyvenamosios vietos valstybės 
narės teisę 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms 
taikytinos teisės (Roma I)1 6 straipsnyje 
nurodytais atvejais1.
______________
1 OL L 177, 4.7.2008, p. 6.

Or. en

Pagrindimas

GAS subjektai spendimą gali priimti remdamiesi ne vien įstatymais, bet ir kitokiomis 
taisyklėmis (pvz., savireguliavimo kodeksais ir kt.). Todėl dėl GAS procedūros pagal taikomą 
teisę užtikrinama apsauga neturėtų susilpnėti, kai tokie sprendimai yra privalomi 
vartotojams.
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Pakeitimas 291
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai savo interneto svetainėse 
paskelbtų, o savo patalpose pateiktų 
spausdintinę viešą informaciją apie:

1. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai savo interneto svetainėse aiškiai 
ir lengvai suprantamai paskelbtų, o savo 
patalpose pateiktų spausdintinę viešą 
informaciją apie:

Or. fr

Pakeitimas 292
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai savo interneto svetainėse 
paskelbtų, o savo patalpose pateiktų
spausdintinę viešą informaciją apie:

1. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai savo interneto svetainėse ir 
visomis kitomis, jų nuomone, tinkamomis 
priemonėmis paskelbtų viešą informaciją
apie:

Or. en

Pagrindimas

Ne visais atvejais gali būti patogu turėti spausdintą egzempliorių, ir GAS subjektai gali patirti 
dideles išlaidos spausdindami ir atnaujindami spausdintą informaciją.

Pakeitimas 293
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai savo interneto svetainėse 
paskelbtų, o savo patalpose pateiktų 
spausdintinę viešą informaciją apie:

1. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai savo interneto svetainėse 
paprasta paprastam naudotojui 
suprantama kalba paskelbtų, o savo 
patalpose paprašius pateiktų spausdintinę 
viešą informaciją apie:

Or. en

Pakeitimas 294
Konstantinos Poupakis

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) už ginčų alternatyvų sprendimą 
atsakingus fizinius asmenis, jų paskyrimo 
tvarką ir jų įgaliojimų trukmę;

(a) už ginčų alternatyvų sprendimą 
atsakingus fizinius asmenis, jų akademinę 
ir profesinę kvalifikaciją, jų paskyrimo 
tvarką ir jų įgaliojimų trukmę;

Or. el

Pagrindimas

Didesniam skaidrumui.

Pakeitimas 295
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansavimo šaltinį, įskaitant viešojo ir 
privataus finansavimo procentines dalis;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Ši informacija nėra aktuali kalbant apie GAS subjektų nešališkumą. Esant tinkamam valdymui 
valstybės finansavimo negaunantys GAS subjektai gali būti visiškai nešališki.

Pakeitimas 296
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ginčų, kuriuos jie kompetentingi 
spręsti, rūšis;

(d) ginčų, kuriuos jie kompetentingi 
spręsti, rūšis, įskaitant, jei taikoma, 
žemiausias vertes, dėl kurių teikiamas 
skundas;

Or. en

Pakeitimas 297
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) ginčo sprendimą reglamentuojančias 
darbo tvarkos taisykles;

(e) ginčo sprendimą reglamentuojančias 
darbo tvarkos taisykles ir priežastis, dėl 
kurių subjektas gali atsisakyti spręsti 
ginčą;

Or. en

Pakeitimas 298
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 1 dalies h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) pirminius reikalavimus, kuriuos šalims 
gali tekti įvykdyti, prieš pradedant GAS 
procedūrą;

(h) pirminius reikalavimus, kuriuos šalims 
gali tekti įvykdyti, prieš pradedant GAS 
procedūrą, įskaitant reikalavimą 
pasistengti pasiekti taikų sprendimą 
tiesiogiai su komercinės veiklos subjektu;

Or. en

Pagrindimas

Pirmiausia turėtų būti kreipiamasi į komercinės veiklos subjektą, ir tik jei bandymas 
nesėkmingas, ginčą reikėtų teikti GAS subjektui. Šios nuostatos tikslas – padidinti GAS 
subjektų efektyvumą leidžiant jiems sutelkti dėmesį tik į svarbius ginčus.

Pakeitimas 299
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) sąnaudas, jei tokių būtų, kurias turės 
padengti šalys;

(i) sąnaudas, jei tokių būtų, kurias turės 
padengti šalys, įskaitant išlaidų priskyrimo 
taisykles procedūros pabaigoje;

Or. en

Pakeitimas 300
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ka) jei tinka, GAS sprendimo privalomą 
pobūdį.

Or. en
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Pakeitimas 301
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai savo interneto svetainėse 
paskelbtų, o savo patalpose pateiktų
spausdintines viešas metinės veiklos 
ataskaitas. Šiose ataskaitose pateikiama 
toliau nurodyta informacija apie vidaus ir 
tarpvalstybinius ginčus:

2. Valstybės narės užtikrina, kad, kalbant 
apie pagal šią direktyvą sprendžiamus 
ginčus, GAS subjektai savo interneto 
svetainėse ir kitomis, jų nuomone, 
tinkamomis priemonėmis viešai paskelbtų 
metines veiklos ataskaitas. Šiose 
ataskaitose pateikiama toliau nurodyta 
informacija apie vidaus ir tarpvalstybinius 
ginčus:

Or. en

Pagrindimas

Derėtų aiškiai pasakyti, kad GAS subjektai turi teikti ataskaitas tik apie į šią direktyvą 
patenkančius ginčus. Be to, ne visais atvejais gali būti patogu turėti spausdintą egzempliorių, 
ir GAS subjektai gali patirti dideles išlaidos spausdindami ir atnaujindami spausdintą 
informaciją.

Pakeitimas 302
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) atsižvelgiant į duomenų apsaugą, 
pavyzdiniai sprendimai remiantis svarbių 
ginčų rezultatais;

Or. de
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Pakeitimas 303
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) pagrindinių sprendimų, kurie gali 
daryti įtaką vartotojų teisės aiškinimui, 
prie kurių pridėtos bendro pobūdžio 
rekomendacijos, sąrašas, siekiant 
numatyti kai kurių pasikartojančių ar 
reikšmingų ginčų atnaujinimą;

Or. fr

Pakeitimas 304
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) prieš randant sprendimą nutrauktų
ginčo sprendimo procedūrų skaičius;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija teikiama metinės veiklos ataskaitoje ir todėl reikia kalbėti apie skaičių.

Pakeitimas 305
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) GAS procedūra priimtų sprendimų 
įvykdymo normą, jei žinoma;

(e) GAS procedūra priimtų sprendimų 
įvykdymo norma;
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Or. en

Pakeitimas 306
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
procedūros būtų veiksmingos ir atitiktų 
toliau nurodytus reikalavimus:

Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
procedūros, kurių laikosi GAS subjektai,
būtų veiksmingos ir atitiktų toliau 
nurodytus reikalavimus:

Or. en

Pakeitimas 307
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) GAS procedūra gali pasinaudoti abi 
šalys, nesvarbu, kur tos šalys yra;

(a) GAS procedūra gali pasinaudoti abi 
šalys bet kuriuo metu prijungties režimu 
ir lengvai prieinamai atjungties režimu;

Or. de

Pakeitimas 308
Hans-Peter Mayer

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) GAS procedūra vartotojams yra 
nemokama arba kainuoja nebrangiai;

(c) GAS procedūra vartotojams yra 
nemokama arba kainuoja nebrangiai. 
Pasibaigus GAS procedūrai ginčą 
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pralaimėjusi šalis laimėjusiai šaliai 
atlygina dėl procedūros patirtas išlaidas;

Or. de

Pakeitimas 309
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) GAS procedūra vartotojams yra 
nemokama arba kainuoja nebrangiai;

(c) GAS procedūra vartotojams yra 
nemokama;

Or. fr

Pakeitimas 310
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) GAS procedūra vartotojams yra 
nemokama arba kainuoja nebrangiai;

(c) GAS procedūra vartotojams yra 
nemokama, ir valstybės narės priima 
sprendimą dėl tinkamo verslo 
finansavimo būdo GAS procedūroms savo 
jurisdikcijos ribose;

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai nenorės naudotis GAS, jei bus su procedūra susijusių išlaidų. Įvedus procedūrines 
taisykles dėl nerimtų ar nepagrįstų skundų, liks tik būtini skundai. Dabartinėmis ekonomikos 
sąlygomis turime aiškiai parodyti, kad GAS procedūras turi finansuoti ne mokesčių 
mokėtojai, o verslas.
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Pakeitimas 311
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) GAS procedūra vartotojams yra 
nemokama arba kainuoja nebrangiai;

(c) GAS procedūra yra nemokama arba 
kainuoja nebrangiai, ir kainą šalys gali 
lengvai sužinoti iš anksto;

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti didesnį prieinamumą ir skaidrumą, išlaidos turi būti aiškiai ir lengvai 
apskaičiuojamos vartotojui ar specialistui dar prieš pradedant procedūrą.

Pakeitimas 312
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) GAS procedūra vartotojams yra 
nemokama arba kainuoja nebrangiai;

(c) pageidautina, kad GAS procedūra 
vartotojams būtų nemokama arba, jei ne, 
kainuotų minimaliai;

Or. en

Pakeitimas 313
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) gavęs skundą GAS subjektas iš karto 
po visų GAS procedūrai vykdyti 
reikalingų dokumentų gavimo informuoja 
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ginčo šalis;

Or. en

Pakeitimas 314
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ginčas išsprendžiamas per 90 dienų nuo 
skundo GAS subjektui pateikimo. 
Sudėtingų ginčų atveju GAS subjektas šį 
laikotarpį gali pratęsti.

(d) ginčas išsprendžiamas per 90 
kalendorinių dienų nuo skundo GAS 
subjektui pateikimo iki GAS subjekto 
siūlomo sprendimo pateikimo. Labai 
sudėtingų ginčų atveju GAS subjektas šį 
laikotarpį išimties tvarka gali pratęsti savo 
nuožiūra.

Or. de

Pagrindimas

Siūlomo sprendimo pristatymas ir šalių sutikimo laukimas į šį terminą nepatenka, nes tai būtų 
per sunku įvertinti.

Pakeitimas 315
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ginčas išsprendžiamas per 90 dienų nuo 
skundo GAS subjektui pateikimo. 
Sudėtingų ginčų atveju GAS subjektas šį 
laikotarpį gali pratęsti.

(d) ginčas išsprendžiamas per 
90 kalendorinių dienų nuo visų skundo 
dokumentų GAS subjektui pateikimo. 
Sudėtingų ginčų atveju GAS subjektas šį 
laikotarpį gali pratęsti.

Or. fr
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Pakeitimas 316
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ginčas išsprendžiamas per 90 dienų
nuo skundo GAS subjektui pateikimo.
Sudėtingų ginčų atveju GAS subjektas šį
laikotarpį gali pratęsti.

(d) GAS procedūros rezultatai ir visi 
atitinkami su tuo skundu susiję
dokumentai pateikiami per 90 dienų nuo 
skundo GAS subjektui pateikimo. 
Sudėtingų ginčų arba kitais pagrįstais 
atvejais šis laikotarpis gali būti ilgesnis.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pasakyti aiškiau, kada prasideda 90 dienų laikotarpis, ir kartu leisti GAS subjektams 
pratęsti šį terminą pagrįstais atvejais, kad vartotojui būtų užtikrintas ne tik greitas, bet ir 
kokybiškas rezultatas.

Pakeitimas 317
Philippe Juvin

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ginčas išsprendžiamas per 90 dienų nuo 
skundo GAS subjektui pateikimo.
Sudėtingų ginčų atveju GAS subjektas šį 
laikotarpį gali pratęsti.

(d) ginčas išsprendžiamas per 90 dienų nuo 
visos skundo bylos GAS subjektui 
pateikimo. Sudėtingų ginčų atveju, arba 
kai skundo byla nėra išsami, GAS 
subjektas šį laikotarpį gali pratęsti.

Or. en

Pagrindimas

90 dienų laikotarpis turi prasidėti, kai GAS subjektui pateikta visa byla su visais reikiamais 
dokumentais, kad būtų galima oficialiai pradėti procedūrą. Jei skundas neišsamus, GAS 
subjektas gali nesugebėti atlikti tinkamą tyrimą ir veiksmingai išnagrinėti bylą bei rasti 
sprendimą iki oficialaus termino.
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Pakeitimas 318
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ginčas išsprendžiamas per 90 dienų
nuo skundo GAS subjektui pateikimo.
Sudėtingų ginčų atveju GAS subjektas šį
laikotarpį gali pratęsti.

(d) GAS procedūros rezultatai ir visi 
atitinkami su tuo skundu susiję 
dokumentai pateikiami per 120 dienų nuo 
skundo GAS subjektui pateikimo. 
Sudėtingų ginčų arba kitais pagrįstais 
atvejais šis laikotarpis gali būti ilgesnis.

Or. en

Pagrindimas

Laiko terminas turėtų aprėpti ne tik laiką, būtina visiems reikiamiems dokumentams gauti. Be 
to, reikėtų ilgesnio laikotarpio, 120 dienų, kad būtų užtikrintas kokybiškas sprendimas.

Pakeitimas 319
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ginčas išsprendžiamas per 90 dienų nuo 
skundo GAS subjektui pateikimo.
Sudėtingų ginčų atveju GAS subjektas šį 
laikotarpį gali pratęsti.

(d) ginčas išsprendžiamas per 90 dienų nuo 
skundo GAS subjektui pateikimo.
Sudėtingų ginčų atveju ar dėl kitų svarbių 
priežasčių GAS subjektas šį laikotarpį gali 
pratęsti 60 dienų.

Or. hu

Pakeitimas 320
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) valstybės narės nėra atsakingos už 
GAS subjektų finansavimą.

Or. de

Pagrindimas

Neturėtų būti finansuojama iš mokesčių mokėtojų pinigų; tai yra tik privačiojo sektoriaus 
reikalas, nes tik jis turi iš to naudos.

Pakeitimas 321
Konstantinos Poupakis

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GAS subjektas gali priimti sprendimą 
pradėti prekybos praktikos, dėl kurios 
nebūtinai būta skundų, bet dėl kurios yra 
pagrįstų įtarimų ar įrodymų, kad ji yra 
neteisinga ir klaidinanti daugeliui 
vartotojų, tyrimą. Šių tyrimų išvados gali 
būti skelbiamos teikiant tiesiogines 
rekomendacijas komercinės veiklos 
subjektams.

Or. el

Pagrindimas

Nelaukdami pateiksimo skundo, GAS subjektai turėtų turėti galimybę priimti sprendimą 
pradėti komercinės praktikos, dėl kurios yra pagrįstų įtarimų ar įrodymų, kad ji yra 
neteisinga ir klaidinanti ir smarkiai pažeidžia daugelio vartotojų teises, tyrimą. Be to, GAS 
subjektai turėtų informuoti visuomenę apie šių tyrimų išvadas, pateikdami viešas 
rekomendacijas komercinės veiklos subjektams, kad jie pataisytų ydingą praktiką.
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Pakeitimas 322
Catherine Stihler

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali numatyti 
procedūrines taisykles, kurios gali būti 
taikomos GAS subjektui siekiant 
užtikrinti, kad jis spręstų tik tuos ginčus, 
kuriuos galima spręsti pagal GAS 
procedūrą, ir kad šie ginčai būtų teikiami 
laiku. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad dėl tokių procedūrinių taisyklių 
nepagrįstai nebūtų ribojama GAS aprėptis 
valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė palikti galioti veiksmingas taisykles dėl skundų atmetimo ypač svarbi GAS 
subjektams, kai šalims nereikia iš anksto tartis dėl kreipimosi į GAS subjektą. Patys GAS 
subjektai turėtų turėti galimybę atmesti skundus, kurių negali tinkamai ištirti (pvz., pasakyti 
vartotojui, kad jis turėtų kreiptis į kitą GAS subjektą ar teismą, o ne tik atmesti skundus, kurie 
jau teikti teismui).

Pakeitimas 323
Konstantinos Poupakis

Direktyvos pasiūlymas
8 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vartotojai gali naudotis GAS 
procedūromis per laikotarpį netrumpesnį 
nei vieneri metai nuo to momento, kai jie 
sužinojo apie agresyvius veiksmus ar 
neapdairumą, sudarančius ginčo 
pagrindą su komercinės veiklos subjektu, 
siekiant užtikrinti lengvą naudojimąsi 
GAS subjektų paslaugomis, taip vengiant 
dar sudėtingesnių sprendimų.
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Or. el

Pakeitimas 324
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
GAS procedūrą:

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
GAS procedūrą, kurios laikosi GAS 
subjektai:

Or. en

Pakeitimas 325
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) šalims būtų suteikta galimybė pareikšti 
savo nuomonę ir išgirsti kitos šalies 
pateiktus argumentus ir faktus, taip pat 
ekspertų pareiškimus;

(a) šalims būtų suteikta galimybė pareikšti 
savo nuomonę ir išgirsti kitos šalies 
pateiktus argumentus ir faktus, taip pat 
ekspertų pareiškimus, ir į juos reaguoti per 
pagrįstą terminą;

Or. fr

Pakeitimas 326
Konstantinos Poupakis

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) šalių ginčas yra pakankamai 
dokumentuotas ir pateikta įrodymų, kad 
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reikia ieškoti sprendimo;

Or. el

Pakeitimas 327
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) apie GAS procedūros rezultatus 
abiems šalims būtų pranešta raštu arba 
patvarioje laikmenoje, pagrindžiant 
priimtą sprendimą.

(b) GAS procedūros rezultatai nė vienai 
dalyvaujančiai šaliai negali būti 
privalomi, išskyrus atvejus, kai šalys prieš 
pradedant procedūrą informuojamos apie 
tokių rezultatų privalomąjį pobūdį ir jos 
pateikia aiškų sutikimą. Ši nuostata 
netaikoma tais atvejais, kai nacionalinės 
teisės aktuose nustatyta, jog sprendimai 
komercinės veiklos subjektams yra 
privalomi.

Or. en

Pakeitimas 328
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
GAS procedūrą, kuria ginčą išspręsti 
siekiama siūlant sprendimą:

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
GAS procedūrą, kuria siekiama išspręsti 
ginčą:

Or. de

Pagrindimas

Pagal GAS procedūrą ginčas gali būti išspręstas pokalbiais, nesiūlant oficialaus sprendimo.
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Pakeitimas 329
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
GAS procedūrą, kuria ginčą išspręsti 
siekiama siūlant sprendimą:

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
GAS procedūrą, kurios laikosi GAS 
subjektai ir kuria ginčą išspręsti siekiama 
siūlant sprendimą:

Or. en

Pakeitimas 330
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vartotojas, prieš sutikdamas su 
siūlomu sprendimu, būtų informuotas, 
kad:

(a) vartotojas, iš karto gavus neteisminio 
ginčo sprendimo prašymą, būtų 
informuotas, kad:

Or. de

Pagrindimas

Vartotojas turi turėti galimybę, jei nesutinka su informacijos turiniu, atsiimti GAS prašymą. 
Nėra prasmės vykdyti GAS procedūrą, jei vėliau paaiškėtų, kad vartotojas nesutinka su šia 
informacija.

Pakeitimas 331
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vartotojas, prieš sutikdamas su siūlomu (a) šalys, prieš sutikdamos su siūlomu 
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sprendimu, būtų informuotas, kad: sprendimu, būtų informuotos, kad:

Or. fr

Pakeitimas 332
Philippe Juvin

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vartotojas, prieš sutikdamas su siūlomu 
sprendimu, būtų informuotas, kad:

(a) šalys, prieš sutikdamos su siūlomu 
sprendimu, būtų informuotos, kad:

Or. en

Pagrindimas

Abi šalys turi turėti galimybę gauti informacijos, kad jos turi pasirinkimą, sutikti su GAS 
subjekto pasiūlytu sprendimu ar ne, kad pasiūlytas sprendimas gali būti mažiau palankus nei 
teismo sprendimas ir pan. Ir vartotojas, ir komercinės veiklos subjektas dalyvauja šioje 
procedūroje, ir nėra pagrindo neįtraukti vieno iš jų.

Pakeitimas 333
Konstantinos Poupakis

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vartotojas, prieš sutikdamas su siūlomu 
sprendimu, būtų informuotas, kad:

(a) šalys, prieš sutikdamos su siūlomu 
sprendimu, būtų pirmiausia informuotos 
apie jų teises pagal galiojančius teisės 
aktus, kad:

Or. el

Pakeitimas 334
Philippe Juvin
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Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) su siūlomu sprendimu jis gali sutikti 
arba nesutikti;

i) su siūlomu sprendimu jie gali sutikti arba 
nesutikti;

Or. en

Pagrindimas

Dėl 9 straipsnio 2 dalies a punkto pakeitimo.

Pakeitimas 335
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) su siūlomu sprendimu jis gali sutikti arba 
nesutikti;

i) su siūlomu sprendimu abi šalys gali 
sutikti arba nesutikti;

Or. de

Pakeitimas 336
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) su siūlomu sprendimu jis gali sutikti arba 
nesutikti;

i) su siūlomu sprendimu jos gali sutikti 
arba nesutikti;

Or. fr
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Pakeitimas 337
Philippe Juvin

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) siūlomas sprendimas jam gali būti ne 
toks palankus, koks būtų teismo pagal 
teisės normas priimtas sprendimas;

ii) siūlomas sprendimas gali skirtis nuo 
teismo pagal teisės normas priimto 
sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 338
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) siūlomas sprendimas jam gali būti ne 
toks palankus, koks būtų teismo pagal 
teisės normas priimtas sprendimas;

ii) siūlomas sprendimas jam gali būti 
palankesnis ar ne toks palankus, koks būtų 
teismo pagal teisės normas priimtas 
sprendimas;

Or. de

Pakeitimas 339
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) siūlomas sprendimas jam gali būti ne 
toks palankus, koks būtų teismo pagal 
teisės normas priimtas sprendimas;

ii) kai taikytina, siūlomas sprendimas gali 
būti ne toks palankus, koks būtų teismo 
pagal teisės normas priimtas sprendimas;

Or. fr
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Pakeitimas 340
Christel Schaldemose

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) siūlomas sprendimas jam gali būti ne 
toks palankus, koks būtų teismo pagal 
teisės normas priimtas sprendimas;

ii) siūlomas sprendimas atitinka 
privalomas taisykles, kurios gali būti 
nustatytos valstybėje narėje, kurioje 
vyksta ginčo sprendimas;

Or. da

Pakeitimas 341
Philippe Juvin

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iii) prieš sutikdamas arba nesutikdamas
su siūlomu sprendimu, jis turi teisę kreiptis 
nepriklausomo patarimo;

iii) prieš sutikdami arba nesutikdami su 
siūlomu sprendimu, jie turi teisę kreiptis 
nepriklausomo patarimo;

Or. en

Pagrindimas

Dėl 9 straipsnio 2 dalies a punkto pakeitimo.

Pakeitimas 342
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) prieš sutikdamas arba nesutikdamas 
su siūlomu sprendimu, jis turi teisę 
kreiptis nepriklausomo patarimo;

iii) jis turi teisę bet kuriuo metu kreiptis 
nepriklausomo patarimo, ypač dėl siūlomo 
sprendimo;
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Or. de

Pagrindimas

Vartotojas su šia teise turi būti supažindinamas pradedant procedūrą. Priešingu atveju 
atrodo, lyg GAS procedūros sprendimu pabaigoje suabejotų pats GAS subjektas.

Pakeitimas 343
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) šalys informuojamos apie sutikimo su 
siūlomu sprendimu teisinę galią;

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, kodėl ši nuostata neturėtų patekti į a) punktą.

Pakeitimas 344
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies a punkto iii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiib) prašymo pateikėjas bet kuriuo metu 
gali atsiimti savo ginčo alternatyvaus 
sprendimo prašymą ir taip užbaigti 
procedūrą;

Or. de

Pagrindimas

Vartotojas turi turėti galimybę bet kuriuo metu atsiimti savo GAS prašymą, nes šalys ginčą 
gali išspręsti tarpusavyje ir vykstant procedūrai.
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Pakeitimas 345
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) prieš šalims sutinkant su siūlomu 
sprendimu, jos būtų informuotos apie 
tokio susitarimo teisinę galią;

(b) siūlant sprendimą šalys:

Or. de

Pagrindimas

Tai yra nauja dalis, kuria kaip papunkčiai pradedami toliau nurodyti pakeitimai.

Pakeitimas 346
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) dar kartą informuojamos apie sutikimo 
su siūlomu sprendimu teisinę galią;

Or. de

Pakeitimas 347
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) informuojamos apie 14 dienų sutikimo 
laikotarpį nuo siūlomo sprendimo 
pateikimo;

Or. de
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Pakeitimas 348
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) informuojamos, kad, jei per 
14 kalendorinių dienų nuo sprendimo 
pasiūlymo pateikimo negaunama raštiško 
sutikimo, laikoma, kad siūlomas 
sprendimas atmestas; šio laikotarpio 
laikomasi, jei per 14 kalendorinių dienų 
sutikimas buvo išsiųstas;

Or. de

Pakeitimas 349
Konstantinos Poupakis

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) jei šalys nusprendžia atmesti 
pasiūlytą sprendimą, GAS subjektas gali jį 
paskelbti;

Or. el

Pakeitimas 350
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) prieš šalims pareiškiant sutikimą su 
siūlomu sprendimu arba sudarant taikos 

Išbraukta.
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sutartį, joms būtų suteikta pakankamai 
laiko pagalvoti.

Or. de

Pakeitimas 351
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nustatyti teisės 
gynimo priemonės, dėl kurios galima 
kreiptis į GAS subjektą, arba vartotojo 
keliamų ginčų ribines vertes.

Or. en

Pakeitimas 352
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Privalomos GAS procedūros

Valstybės narės užtikrina, kad pagal GAS 
procedūrą, kuria ginčą išspręsti siekiama 
priimant sprendimą, priimtas sprendimas 
gali būti privalomas šalims tik jei joms iš 
anksto buvo pranešta apie jo privalomą 
pobūdį ir jos aiškiai tam pritarė. Aiškus 
komercinės veiklos subjekto pritarimas 
nėra privalomas, jei nacionalinėse 
taisyklėse nustatyta, kad sprendimai 
komercinės veiklos subjektams yra 
privalomi.

Or. en
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Pagrindimas

Paprastai jei GAS procedūros sprendimas yra privalomas šalims, šalys turi suteikti išankstinį 
sutikimą. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai nacionalinės teisės aktuose nustatyta, jog 
sprendimai yra privalomi komercinės veiklos subjektams. Šios sistemos veikia labai 
veiksmingai vartotojams, ir jų nereikėtų nuvertinti.

Pakeitimas 353
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Direktyvos pasiūlymas
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Laisvė

1. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjekto priimtas sprendimas būtų 
privalomas šalims, tik jei jos iš anksto 
buvo informuotos apie jo privalomąjį 
pobūdį ir aiškiai su tuo sutiko.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
neatsižvelgiant į komercinės veiklos 
subjekto ir vartotojo pritarimą dėl GAS 
subjekto priimto sprendimo privalomo 
pobūdžio, abi šalys pasilieka teisę kreiptis 
į teismus.

Or. en

Pakeitimas 354
Louis Grech

Direktyvos pasiūlymas
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Laisvė

1. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
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subjektų priimtas sprendimas būtų 
privalomas šalims tik tuo atveju, jei jos iš 
anksto buvo informuotos apie jo 
privalomąjį pobūdį ir konkrečiai su tuo 
sutiko, išskyrus atvejus, kai pagal 
nacionalines taisykles numatyta, kad 
sprendimai privalomi tik komercinės 
veiklos subjektams.
2. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojo 
ir komercinės veiklos subjekto susitarimas 
pateikti skundus GAS subjektui nebūtų 
vartotojui privalomas, jei jis buvo 
sudarytas prieš kylant ginčui ir jei dėl jo 
vartotojas netenka teisės dėl ginčo 
sprendimo kreiptis į teismą.

Or. en

Pakeitimas 355
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
GAS procedūros konfidencialumas

1) Valstybės narės užtikrina, išskyrus 
atvejus, kai ginčo šalys susitaria kitaip, 
kad nei GAS subjektai, nei už alternatyvų 
ginčų sprendimą atsakingi fiziniai 
asmenys nebūtų verčiami civiliniuose ir 
komerciniuose teismo procesuose ar 
arbitražo metu teikti įrodymų dėl 
informacijos, tiesiogiai ar netiesiogiai 
susijusios su GAS procedūra, išskyrus 
šiuos atvejus:
a) kai tai būtina dėl viršenybę turinčių 
atitinkamos valstybės narės viešosios 
politikos interesų, visų pirma kai reikia 
užtikrinti vaiko interesų apsaugą arba 
išvengti fizinės ar psichologinės žalos 
asmeniui;
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b) kai atskleisti GAS procedūros rezultatą 
būtina, kad tas rezultatas būtų 
įgyvendintas ar privalomai vykdomas.
2) Nė viena 1 dalies nuostata neužkerta 
kelio valstybėms narėms imtis griežtesnių 
priemonių GAS procedūros 
konfidencialumui apsaugoti.

Or. en

Pakeitimas 356
Catherine Stihler

Direktyvos pasiūlymas
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
1. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjekto priimtas sprendimas būtų 
privalomas šalims, tik jei jos iš anksto 
buvo informuotos apie jo privalomąjį 
pobūdį ir aiškiai su tuo sutiko.
2. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojo 
ir komercinės veiklos subjekto susitarimas 
pateikti skundus GAS subjektui nebūtų 
vartotojui privalomas, jei jis buvo 
sudarytas prieš kylant ginčui ir jei dėl jo 
vartotojas netenka teisės dėl ginčo 
sprendimo kreiptis į teismą. Ši nuostata 
netaikoma tais atvejais, kai nacionalinės 
teisės aktuose nustatyta, jog sprendimai 
komercinės veiklos subjektams yra 
privalomi.

Or. en

Pakeitimas 357
Silvia Costa

Direktyvos pasiūlymas
9 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
vartotojų ir specialistų susitarimų dėl 
pretenzijų teikimo GAS subjektui 
vartotojas negalėtų netekti teisės dėl ginčo 
sprendimo kreiptis į teismą.

Or. it

Pakeitimas 358
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Direktyvos pasiūlymas
9 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b straipsnis
Teisėtumas

Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
GAS procedūras, kuriomis siekiama 
išspręsti ginčą priėmus sprendimą, dėl 
priimto sprendimo vartotojas negalėtų 
netekti apsaugos, užtikrinamos pagal 
valstybės narės, kurioje įsteigtas GAS 
subjektas, teritorijoje taikomas privalomas 
teisės nuostatas, ir apsaugos, 
užtikrinamos pagal valstybės narės, 
kurioje nuolat gyvena vartotojas, 
teritorijoje taikomas privalomas teisės 
nuostatas, kaip apibrėžta Reglamento 
(EC) Nr. 593/2008 6 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 359
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
9 b straipsnis (naujas)



AM\903359LT.doc 123/146 PE489.695v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b straipsnis
Teisėtumas

Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
GAS procedūras, kuriomis siekiama 
išspręsti ginčą priėmus sprendimą 
vartotojui ar abiem šalims, dėl priimto 
sprendimo vartotojas negalėtų netekti 
apsaugos, užtikrinamos pagal valstybės 
narės, kurioje įsteigtas GAS subjektas, 
teritorijoje taikomas privalomas teisės 
nuostatas. Tarpvalstybinių ginčų atveju 
dėl GAS subjekto priimto sprendimo 
vartotojas negali netekti apsaugos, 
užtikrinamos pagal valstybės narės, 
kurioje nuolat gyvena vartotojas, 
teritorijoje taikomas privalomas teisės 
nuostatas, kaip apibrėžta Reglamento 
(EB) Nr. 593/2008 6 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 360
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
9 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b straipsnis
GAS procedūros poveikis taikymo ir 

senaties terminams
1) Valstybės narės užtikrina, kad šalims, 
kurios siekdamos išspręsti ginčą 
pasirenka GAS, dėl GAS procedūros metu 
pasibaigusių taikymo ir senaties terminų 
nebūtų užkertamas kelias vėliau pradėti 
su tuo ginču susijusį teismo procesą.
2) Šio straipsnio 1 dalimi nedaromas 
poveikis tarptautinių susitarimų, kurių 
šalys yra valstybės narės, nuostatų dėl 
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taikymo ir senaties terminų taikymui.

Or. en

Pakeitimas 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktyvos pasiūlymas
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai informuotų vartotojus apie GAS 
subjektus, kurių paslaugomis jie naudojasi 
ir kurie yra kompetentingi nagrinėti 
galimus tų subjektų ir vartotojų ginčus. 
Teikiant šią informaciją nurodomi 
atitinkamų GAS subjektų interneto 
svetainių adresai bei tai, ar komercinės 
veiklos subjektas yra įsipareigojęs naudotis 
jų paslaugomis ginčams su vartotojais 
spręsti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai informuotų vartotojus apie GAS 
subjektus, kurių paslaugomis jie naudojasi 
ir kurie yra kompetentingi nagrinėti 
galimus tų subjektų ir vartotojų ginčus. 
Teikiant šią informaciją nurodomi 
atitinkamų GAS subjektų interneto 
svetainių adresai bei tai, ar komercinės 
veiklos subjektas yra įsipareigojęs naudotis 
jų paslaugomis ginčams su vartotojais 
spręsti. Ši informacija bet kuriuo atveju 
apima atitinkamų GAS subjektų adresus 
ir interneto svetainių adresus.

Or. hu

Pakeitimas 362
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai informuotų vartotojus apie GAS 
subjektus, kurių paslaugomis jie naudojasi 
ir kurie yra kompetentingi nagrinėti 
galimus tų subjektų ir vartotojų ginčus. 
Teikiant šią informaciją nurodomi 

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai informuotų vartotojus apie GAS 
subjektus, kurių paslaugomis jie naudojasi 
ir įsipareigoja naudotis, ir kurie yra 
kompetentingi nagrinėti galimus tų 
subjektų ir vartotojų ginčus. Teikiant šią 
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atitinkamų GAS subjektų interneto 
svetainių adresai bei tai, ar komercinės 
veiklos subjektas yra įsipareigojęs 
naudotis jų paslaugomis ginčams su 
vartotojais spręsti.

informaciją nurodoma atitinkamų GAS 
subjektų kontaktinė informacija ir
interneto svetainių adresai.

Or. fr

Pakeitimas 363
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai informuotų vartotojus apie GAS 
subjektus, kurių paslaugomis jie 
naudojasi ir kurie yra kompetentingi 
nagrinėti galimus tų subjektų ir vartotojų 
ginčus. Teikiant šią informaciją nurodomi 
atitinkamų GAS subjektų interneto 
svetainių adresai bei tai, ar komercinės 
veiklos subjektas yra įsipareigojęs 
naudotis jų paslaugomis ginčams su 
vartotojais spręsti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsteigę komercinės veiklos 
subjektai, įsipareigoję ar įpareigoti 
kreiptis į GAS subjektą ar subjektus 
ginčams su vartotojais spręsti, informuotų 
vartotojus apie atitinkamą GAS subjektą
arba GAS subjektus. Teikiant informaciją 
nurodomi atitinkamo GAS subjekto ar
GAS subjektų interneto svetainių adresai.

Or. en

Pagrindimas

Tik iš įmonių, kurios naudosis GAS, reikėtų reikalauti teikti informaciją apie GAS subjektą, 
nes antraip vartotojai bus klaidinami dėl GAS galimybės. Be to, būtų sudėtinga reikalauti iš 
įmonių įtraukti informaciją apie GAS subjektus į sąskaitas faktūras ir čekius, ypač kalbant 
apie įmones, kurios naudojasi keliais GAS subjektais dėl skirtingų jų parduodamų gaminių 
(paslaugų).

Pakeitimas 364
Cornelis de Jong

Direktyvos pasiūlymas
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai informuotų vartotojus apie GAS 
subjektus, kurių paslaugomis jie naudojasi 
ir kurie yra kompetentingi nagrinėti 
galimus tų subjektų ir vartotojų ginčus. 
Teikiant šią informaciją nurodomi 
atitinkamų GAS subjektų interneto 
svetainių adresai bei tai, ar komercinės 
veiklos subjektas yra įsipareigojęs naudotis 
jų paslaugomis ginčams su vartotojais 
spręsti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai informuotų vartotojus apie GAS 
subjektus, kurių paslaugomis jie naudojasi 
ir kurie yra kompetentingi nagrinėti 
galimus tų subjektų ir vartotojų ginčus. 
Teikiant šią informaciją nurodomi 
atitinkamų GAS subjektų interneto 
svetainių adresai bei tai, ar komercinės 
veiklos subjektas yra įsipareigojęs naudotis 
jų paslaugomis ginčams su vartotojais 
spręsti. Teikiant šią informaciją nurodomi 
atitinkamų GAS subjektų interneto 
svetainių adresai.

Or. en

Pakeitimas 365
Wim van de Camp

Direktyvos pasiūlymas
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai informuotų vartotojus apie GAS 
subjektus, kurių paslaugomis jie naudojasi 
ir kurie yra kompetentingi nagrinėti 
galimus tų subjektų ir vartotojų ginčus. 
Teikiant šią informaciją nurodomi 
atitinkamų GAS subjektų interneto 
svetainių adresai bei tai, ar komercinės 
veiklos subjektas yra įsipareigojęs 
naudotis jų paslaugomis ginčams su 
vartotojais spręsti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai informuotų vartotojus apie GAS 
subjektus, kurių paslaugomis jie naudojasi 
ir kurie yra kompetentingi nagrinėti 
galimus tų subjektų ir vartotojų ginčus. 
Teikiant šią informaciją nurodomi 
atitinkamų GAS subjektų interneto 
svetainių adresai.

Or. en

Pagrindimas

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
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directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Pakeitimas 366
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta informacija teikiama 
paprastai, tiesiogiai, aiškiai ir nuolat 
komercinės veiklos vieneto interneto 
svetainėje, jei tokia yra, komercinės 
veiklos subjekto ir vartotojo prekių 
pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių 
bendrosiose nuostatose ir su tokiomis 
sutartimis susijusiose sąskaitose faktūrose 
bei kvituose. Taip pat nurodoma, kaip 
gauti daugiau informacijos apie atitinkamą 
GAS subjektą ir jo paslaugų naudojimo 
sąlygas.

2. 1 dalyje nurodyta informacija turi būti 
paprastai prieinama ir suprantama. Turi 
būti nurodoma, kaip gauti daugiau 
informacijos apie atitinkamą GAS subjektą 
ir jo paslaugų naudojimo sąlygas.

Or. de

Pakeitimas 367
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta informacija teikiama 
paprastai, tiesiogiai, aiškiai ir nuolat 
komercinės veiklos vieneto interneto 

2. 1 dalyje nurodyta informacija teikiama 
paprastai, tiesiogiai, aiškiai, suprantamai
ir nuolat komercinės veiklos vieneto 
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svetainėje, jei tokia yra, komercinės 
veiklos subjekto ir vartotojo prekių 
pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių 
bendrosiose nuostatose ir su tokiomis 
sutartimis susijusiose sąskaitose faktūrose 
bei kvituose. Taip pat nurodoma, kaip gauti 
daugiau informacijos apie atitinkamą GAS 
subjektą ir jo paslaugų naudojimo sąlygas.

interneto svetainėje, jei tokia yra, 
komercinės veiklos subjekto ir vartotojo 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
sutarčių bendrosiose nuostatose ir kai 
komercinės veiklos subjektas atmeta jam 
vartotojo tiesiogiai pateiktą skundą. Taip 
pat nurodoma, kaip gauti daugiau 
informacijos apie atitinkamą GAS subjektą 
ir jo paslaugų naudojimo sąlygas.

Or. fr

Pakeitimas 368
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta informacija teikiama 
paprastai, tiesiogiai, aiškiai ir nuolat
komercinės veiklos vieneto interneto 
svetainėje, jei tokia yra, komercinės 
veiklos subjekto ir vartotojo prekių 
pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių 
bendrosiose nuostatose ir su tokiomis 
sutartimis susijusiose sąskaitose faktūrose 
bei kvituose. Taip pat nurodoma, kaip 
gauti daugiau informacijos apie 
atitinkamą GAS subjektą ir jo paslaugų 
naudojimo sąlygas.

2. 1 dalyje nurodyta informacija teikiama 
suprantamai ir turi būti lengvai prieinama
komercinės veiklos vieneto interneto 
svetainėje, jei tokia yra, ir, jeigu taikoma,
komercinės veiklos subjekto ir vartotojo 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
sutarčių bendrosiose nuostatose.

Or. en

Pagrindimas

Tik iš įmonių, kurios naudosis GAS, reikėtų reikalauti teikti informaciją apie GAS subjektą, 
nes antraip vartotojai bus klaidinami dėl GAS galimybės. Be to, būtų sudėtinga reikalauti iš 
įmonių įtraukti informaciją apie GAS subjektus į sąskaitas faktūras ir čekius, ypač kalbant 
apie įmones, kurios naudojasi keliais GAS subjektais dėl skirtingų jų parduodamų gaminių 
(paslaugų).
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Pakeitimas 369
Sandra Kalniete

Direktyvos pasiūlymas
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta informacija teikiama 
paprastai, tiesiogiai, aiškiai ir nuolat 
komercinės veiklos vieneto interneto 
svetainėje, jei tokia yra, komercinės 
veiklos subjekto ir vartotojo prekių 
pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių 
bendrosiose nuostatose ir su tokiomis 
sutartimis susijusiose sąskaitose faktūrose 
bei kvituose. Taip pat nurodoma, kaip 
gauti daugiau informacijos apie 
atitinkamą GAS subjektą ir jo paslaugų 
naudojimo sąlygas.

2. 1 dalyje nurodyta informacija teikiama 
paprastai, tiesiogiai ir aiškiai ir nuolat 
komercinės veiklos vieneto interneto 
svetainėje, jei tokia yra, bei komercinės 
veiklos subjekto ir vartotojo prekių 
pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių 
bendrosiose nuostatose.

Or. en

Pakeitimas 370
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Direktyvos pasiūlymas
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta informacija teikiama 
paprastai, tiesiogiai, aiškiai ir nuolat
komercinės veiklos vieneto interneto 
svetainėje, jei tokia yra, komercinės 
veiklos subjekto ir vartotojo prekių 
pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių 
bendrosiose nuostatose ir su tokiomis 
sutartimis susijusiose sąskaitose faktūrose 
bei kvituose. Taip pat nurodoma, kaip 
gauti daugiau informacijos apie 
atitinkamą GAS subjektą ir jo paslaugų 
naudojimo sąlygas.

2. 1 dalyje nurodyta informacija teikiama 
aiškiai, suprantamai ir turi būti lengvai 
prieinama komercinės veiklos vieneto 
interneto svetainėje, jei tokia yra, ir, jeigu 
taikoma, komercinės veiklos subjekto ir 
vartotojo prekių pardavimo ar paslaugų 
teikimo sutarčių bendrosiose nuostatose.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės ir komercinės veiklos subjektai turėtų turėti galimybę svarstyti, kaip 
informuoti vartotojus. Reikalavimas teikti informaciją sąskaitose faktūrose ir kvituose būtų 
pernelyg didelė našta, ypač MVĮ, ir tai būtų taip pat nepraktiška.

Pakeitimas 371
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šio straipsnio nuostatomis 
nepažeidžiamos Direktyvos 2011/83/ES 6, 
7 ir 8 straipsnių nuostatos dėl informacijos 
reikalavimų, taikomų nuotolinės prekybos 
sutartims ir ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims.

3. Šio straipsnio nuostatomis 
nepažeidžiamos Direktyvos 2011/83/ES 6, 
7 ir 8 straipsnių nuostatos dėl informacijos 
reikalavimų, taikomų nuotolinės prekybos 
sutartims ir ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims, taip pat Direktyvos 
2009/138/EB dėl draudimo ir 
perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos 
vykdymo (Mokumas II) ir Direktyvos 
2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos 
vartotojams skirtomis finansinėmis 
paslaugomis atitinkamos nuostatos.

Or. de

Pagrindimas

10 straipsnyje nurodytos komercinės veiklos subjektų prievolės teikti informaciją vartotojams 
reglamentuojamos ne tik minėtoje vartotojų teisių direktyvoje. Pagrindų direktyvoje 
„Mokumas II“ ir direktyvoje dėl nuotolinės prekybos finansinėmis paslaugomis nustatyti 
nurodymai informuoti vartotojus apie neteismines apskundimo ir teisių gynimo procedūras 
turėtų būti nurodyti 10 straipsnio 3 dalyje kaip papildomi pavyzdžiai.

Pakeitimas 372
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
12 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai, vartotojų asociacijos, įmonių 
asociacijos, Europos vartotojų centrų 
tinklo nariai ir, jei tinkama, pagal 11 
straipsnio 2 dalį paskirtos kitos įstaigos, 
savo patalpose ir interneto svetainėse 
viešai skelbtų 17 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą GAS subjektų sąrašą.

Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai, Europos vartotojų centrų tinklo 
nariai ir, jei tinkama, pagal 11 straipsnio 2 
dalį paskirtos kitos įstaigos savo interneto 
svetainėse ir, jų nuomone, kitomis 
tinkamomis priemonėmis viešai skelbtų 
17 straipsnio 4 dalyje nurodytą GAS 
subjektų sąrašą, pateikdami nuorodą į 
Komisijos interneto svetainę.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų asociacijos ir verslo asociacijos yra nepriklausomos organizacijos, ir būtų 
neteisinga, jei valstybės narės jas įpareigotų imtis kokių nors konkrečių veiksmų. Ne visuomet 
derėtų reikalauti, kad GAS subjektų patalpose būtų GAS subjektų sąrašas.

Pakeitimas 373
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktyvos pasiūlymas
12 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės užtikrina 
tinkamą informacijos atskleidimą, kaip 
vartotojai gali naudotis GAS procedūra 
sutartinių ginčų atveju, kaip numatyta 2 
straipsnio 1 dalyje, tam tikro komercinės 
veiklos subjekto atžvilgiu.

Or. hu

Pakeitimas 374
Konstantinos Poupakis

Direktyvos pasiūlymas
12 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės užtikrina 
tinkamą informacijos atskleidimą, kaip 
vartotojai gali gauti kompensaciją 
sutartinių ginčų su komercinės veiklos 
subjektu atveju, kaip numatyta 2 
straipsnyje.

Or. el

Pakeitimas 375
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GAS subjektų bendradarbiavimas 
sprendžiant tarpvalstybinius ginčus

GAS subjektų bendradarbiavimas ir 
keitimasis patirtimi ES lygmeniu

Or. fr

Pakeitimas 376
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai bendradarbiautų spręsdami 
tarpvalstybinius ginčus;

1. valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai bendradarbiautų spręsdami 
tarpvalstybinius ginčus ir reguliariai 
keistųsi gerąja patirtimi sprendžiant ir 
tarpvalstybinius, ir vidaus ginčus;

Or. fr
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Pakeitimas 377
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai bendradarbiautų spręsdami
tarpvalstybinius ginčus.

1. Valstybės narės skatina GAS subjektus
bendradarbiauti sprendžiant 
tarpvalstybinius ginčus.

Or. en

Pagrindimas

GAS subjektai dažnai yra nepriklausomos organizacijos, ir nederėtų užtikrinti, kad jos 
bendradarbiautų. Jei būtų kraunama papildoma našta GAS teikėjams, jie gali nenorėti patekti 
į GAS subjektų sąrašą pagal šią direktyvą.

Pakeitimas 378
Robert Rochefort

Direktyvos pasiūlymas
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija remia ir palengvina GAS 
subjektų keitimąsi patirtimi ES lygmeniu, 
siekdama skatinti geriausios patirties 
mainus, ypač pagal programą 
„Vartotojai“.

Or. fr

Pakeitimas 379
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
14 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai ir nacionalinės valdžios 
institucijos, kurioms pavesta vykdyti 
Sąjungos teisės aktus dėl vartotojų
apsaugos, bendradarbiautų.

1. Valstybės narės skatina GAS subjektus 
ir nacionalines valdžios institucijas, 
kurioms pavesta vykdyti Sąjungos teisės 
aktus dėl vartotojų apsaugos, 
bendradarbiauti.

Or. en

Pagrindimas

GAS subjektai dažnai yra nepriklausomos organizacijos, ir nederėtų užtikrinti, kad jos 
bendradarbiautų.

Pakeitimas 380
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendradarbiaujant dalijamasi
informacija apie komercinės veiklos 
subjektų, dėl kurių vartotojai pateikė 
skundų, veiklos praktiką. Be to, šios 
nacionalinės valdžios institucijos GAS 
subjektams teikia techninius vertinimus ir 
informaciją, jei šie vertinimai ar 
informacija būtini atskiriems ginčams 
nagrinėti.

2. Bendradarbiaujant gali būti keičiamasi
informacija apie konkrečių verslo sektorių 
veiklos praktiką, dėl kurios vartotojai 
pateikė skundų. Be to, šios nacionalinės 
valdžios institucijos GAS subjektams teikia 
techninius vertinimus ir informaciją, jei šie 
vertinimai ar informacija būtini atskiriems 
ginčams nagrinėti ir jų negalima gauti 
kitur.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu suteikti daugiau galimybių dalytis informacija tarp GAS subjektų ir nacionalinių 
valdžios institucijų, tačiau reikalaujant tokio keitimosi informacija tam tikrais atvejais gali 
kilti pavojus šių organizacijų nepriklausomumui, ir tai gali turėti atgrasomą poveikį 
komercinės veiklos subjektams naudotis GAS.

Pakeitimas 381
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen
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Direktyvos pasiūlymas
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendradarbiaujant dalijamasi 
informacija apie komercinės veiklos 
subjektų, dėl kurių vartotojai pateikė 
skundų, veiklos praktiką. Be to, nurodytos 
nacionalinės valdžios institucijos teikia 
GAS subjektams techninius vertinimus ir 
informaciją, jei šie vertinimai ar 
informacija būtini atskiriems ginčams 
tvarkyti.

2. Bendradarbiaujant dalijamasi 
informacija apie komercinės veiklos 
subjektus, jei dėl jų gaunami 
pasikartojantys vartotojų skundai. Be to, 
nurodytos nacionalinės valdžios institucijos 
teikia GAS subjektams techninius 
vertinimus ir informaciją, jei juos turi ir jei 
jie būtini atskiriems ginčams tvarkyti.

Or. de

Pagrindimas

Negalima skelbti apskritai visos komercinės veiklos subjektų veiklos praktikos, nes ji apima ir 
konfidencialius duomenis ir komercines paslaptis, kurie neturėtų būti viešinami. Be to, GAS 
subjektas negali europiniu teisės aktu įpareigoti valstybės institucijas rengti vertinimus. Tai 
visų pirma pasakytina apie finansavimą.

Pakeitimas 382
Philippe Juvin

Direktyvos pasiūlymas
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendradarbiaujant dalijamasi 
informacija apie komercinės veiklos 
subjektų, dėl kurių vartotojai pateikė 
skundų, veiklos praktiką. Be to, šios 
nacionalinės valdžios institucijos GAS 
subjektams teikia techninius vertinimus ir 
informaciją, jei šie vertinimai ar 
informacija būtini atskiriems ginčams 
nagrinėti.

2. Bendradarbiaujant dalijamasi 
informacija apie vartotojų pateiktus 
skundus ir GAS procedūros teigiamą ar 
neigiamą rezultatą. Be to, šios 
nacionalinės valdžios institucijos GAS 
subjektams teikia techninius vertinimus ir 
informaciją, jei šie vertinimai ar 
informacija būtini atskiriems ginčams 
nagrinėti.

Or. en
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Pagrindimas

Nuoroda į „veiklos praktiką“ atrodo neaiški. Nauja formuluote stengiamasi sutelkti dėmesį į 
keitimąsi informacija apie GAS subjektui vartotojų pateiktų skundų pobūdį ir tipą bei į 
procedūros rezultatą (nesvarbu, ar jis sėkmingas ar ne).

Pakeitimas 383
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria už jos 
teritorijoje įsteigtų GAS subjektų veiklos 
ir plėtotės stebėseną atsakingą 
kompetentingą valdžios instituciją. Apie 
paskirtą valdžios instituciją kiekviena 
valstybė narė praneša Komisijai.

1. Kiekviena valstybė narė valdžios 
instituciją paskiria kompetentinga 
valdžios institucija pagal 16 ir 
17 straipsnius. Kiekviena valstybė narė 
gali paskirti daugiau nei vieną 
kompetentingą instituciją. Tokiu atveju 
valstybė narė nusprendžia, kuri iš jos 
teritorijoje įsteigtų kompetentingų 
valdžios institucijų paskirtų 
kompetentingų valdžios institucijų yra 
vienas bendras informacinis punktas 
ryšiams su Komisija. Apie paskirtą 
valdžios instituciją kiekviena valstybė narė 
praneša Komisijai, arba atitinkamais 
atvejais – apie paskirtas kompetentingas 
valdžios institucijas, įskaitant vieną 
bendrą informacinį punktą.

Or. en

Pagrindimas

Norint atsižvelgti į skirtingus šakinius ar geografinius požiūrius į GAS, būtina leisti 
valstybėms narėms paskirti daugiau nei vieną kompetentingą instituciją.

Pakeitimas 384
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
15 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria už jos 
teritorijoje įsteigtų GAS subjektų veiklos ir 
plėtotės stebėseną atsakingą kompetentingą 
valdžios instituciją. Apie paskirtą valdžios 
instituciją kiekviena valstybė narė praneša 
Komisijai.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria už jos 
teritorijoje įsteigtų GAS subjektų veiklos ir 
plėtotės stebėseną atsakingą kompetentingą 
valdžios instituciją. Kiekviena valstybė 
narė gali paskirti kelias kompetentingas 
valdžios institucijas, jei to reikia dėl GAS 
subjektų stebėsenos skirtinguose 
sektoriuose. Tokiu atveju valstybė narė 
skiria vieną iš kompetentingų institucijų 
bendru informaciniu punktu ryšiams su 
Komisija. Apie paskirtą valdžios instituciją 
kiekviena valstybė narė praneša Komisijai, 
arba atitinkamais atvejais – apie paskirtas 
kompetentingas valdžios institucijas, 
įskaitant vieną bendrą informacinį 
punktą.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti sunku vienai kompetentingai institucijai stebėti, kaip veikia ir vystosi GAS subjektai 
visuose sektoriuose.

Pakeitimas 385
Catherine Stihler

Direktyvos pasiūlymas
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria už jos 
teritorijoje įsteigtų GAS subjektų veiklos 
ir plėtotės stebėseną atsakingą 
kompetentingą valdžios instituciją. Apie 
paskirtą valdžios instituciją kiekviena 
valstybė narė praneša Komisijai.

1. Kiekviena valstybė narė valdžios 
instituciją paskiria kompetentinga valdžios 
institucija pagal 16 ir 17 straipsnius. 
Kiekviena valstybė narė gali paskirti 
daugiau nei vieną kompetentingą 
instituciją. Tokiu atveju valstybė narė 
nusprendžia, kuri iš jos teritorijoje įsteigtų 
kompetentingų valdžios institucijų 
paskirtų kompetentingų valdžios 
institucijų yra vienas bendras 
informacinis punktas ryšiams su 
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Komisija. Apie paskirtą valdžios instituciją 
kiekviena valstybė narė praneša Komisijai, 
arba atitinkamais atvejais – apie paskirtas 
kompetentingas valdžios institucijas, 
įskaitant vieną bendrą informacinį 
punktą.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse dėl sektorių skirtumų reikia daugelio specialių GAS institucijų.

Pakeitimas 386
Cristian Silviu Buşoi

Direktyvos pasiūlymas
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija parengia kompetentingų 
valdžios institucijų, apie kurias jai pranešta 
pagal 1 dalį, sąrašą ir jį paskelbia Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Komisija parengia kompetentingų 
valdžios institucijų, įskaitant, jei taikoma, 
bendrą ryšių tarnybą, apie kurias jai 
pranešta pagal 1 dalį, sąrašą ir jį paskelbia 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 387
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Direktyvos pasiūlymas
16 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) susijusius statistinius duomenis, 
kuriais parodoma, kaip komercinės 
veiklos subjektai taiko ginčų 
alternatyvaus sprendimo tvarką spręsdami 
ginčus su vartotojais;

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

GAS subjektų prievolės teikti ataskaitas kompetentingoms institucijoms turėtų būti praktiškos, 
nesudėtingos ir nesusijusios su nereikalinga administracine našta.

Pakeitimas 388
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Direktyvos pasiūlymas
16 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) jei taikoma, jų bendradarbiavimo su 
GAS subjektų tinklo, padedančio spręsti 
tarpvalstybinius ginčus, nariais 
veiksmingumo vertinimą;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

GAS subjektų prievolės teikti ataskaitas kompetentingoms institucijoms turėtų būti praktiškos, 
nesudėtingos ir nesusijusios su nereikalinga administracine našta.

Pakeitimas 389
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Direktyvos pasiūlymas
16 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) savo atliktą to subjekto taikomų GAS 
procedūrų veiksmingumo vertinimą ir 
galimas priemones veiklai tobulinti.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

GAS subjektų prievolės teikti ataskaitas kompetentingoms institucijoms turėtų būti praktiškos, 
nesudėtingos ir nesusijusios su nereikalinga administracine našta.
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Pakeitimas 390
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai, kai už ginčų sprendimą 
atsakingi fiziniai asmenys yra įdarbinti tik 
jų teritorijoje įsisteigusio komercinės 
veiklos subjekto, kasmet praneštų 
kompetentingai institucijai, kad jie 
atitinka šiuos reikalavimus:
a) aukščiausios vadovybės būtų paskirti 
pakankamai ilgam laikui, kad būtų 
užtikrintas jų veiksmų 
nepriklausomumas;
b) neturėtų hierarchinio ryšio su veiklos 
vadovybe, ypač su atsakingais už ryšius su 
vartotojais asmenimis;
c) jų atlyginimas nepriklausytų nuo GAS 
procedūros rezultatų;
d) būtų sukurtas atskiras biudžetas, iš 
kurio būtų teikiami pakankami ištekliai, 
kad būtų užtikrintas GAS procedūros 
veiksmingumas.

Or. en

Pagrindimas

Plečiant direktyvos taikymo sritį, kad į ją patektų GAS sistemos, kuriose atsakingas fizinis 
asmuo yra pasamdytas tik komercinės veiklos subjekto, būtina nustatyti tokių subjektų 
papildomą stebėseną, siekiant užtikrinti, kad būtų nuolat paisoma konkrečių 
nepriklausomumo ir nešališkumo reikalavimų, kuriais remiantis subjektai įtraukiami į 
direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 391
Cornelis de Jong

Direktyvos pasiūlymas
17 straipsnio 2 dalies antros pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) jei taikytina, poreikis šalims arba jų 
atstovams fiziškai dalyvauti, ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 392
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kompetentinga institucija praneša 
GAS subjektui, jei jis nebeatitinka 1 dalyje
išdėstytų reikalavimų. Jei GAS subjektas 
praėjus trijų mėnesių laikotarpiui vis tiek 
neatitinka 1 dalyje nustatytų reikalavimų, 
kompetentinga valdžios institucija GAS 
subjektą išbraukia iš sąrašo.

Or. en

Pagrindimas

Numatant tinkamą perspėjimo laikotarpį turėtų būti įmanoma išbraukti GAS subjektą iš GAS 
subjektų sąrašo, jei jis nebeatitinka kokybės reikalavimų pagal šią direktyvą.

Pakeitimas 393
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
17 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Sąrašas atnaujinamas nedelsiant ir 
atitinkama informacija perduodama 
Komisijai.

Or. en
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Pakeitimas 394
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
17 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Jei valstybė narė paskyrė kelias 
kompetentingas valdžios institucijas, 
Komisijai apie 2 dalyje nurodytą sąrašą ir 
atnaujintą informaciją praneša vienas 
bendras informacinis punktas. Sąrašas ir 
atnaujinta informacija yra susiję su visais 
toje valstybėje narėje įsteigtais GAS 
subjektais.

Or. en

Pakeitimas 395
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Direktyvos pasiūlymas
17 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kas dvejus metus kiekviena 
kompetentinga valdžios institucija skelbia
GAS subjektų plėtotės ir veiklos ataskaitas.
Tose ataskaitose visų pirma:

5. Kas trejus metus kiekviena 
kompetentinga valdžios institucija skelbia
GAS subjektų plėtotės ir veiklos ataskaitas. 
Tose ataskaitose visų pirma:

Or. de

Pagrindimas

Sumažinama administracinė našta nacionalinėms institucijoms.

Pakeitimas 396
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Direktyvos pasiūlymas
18 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų 
pažeidus pagal šios direktyvos 10 straipsnį 
ir 16 straipsnio 1 ir 2 dalis priimtas 
nacionalines nuostatas, taisykles ir imasi 
visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios 
sankcijos būtų taikomos. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų 
pažeidus pagal šios direktyvos 10 straipsnį 
ir 16 straipsnio 1 ir 2 dalis priimtas 
nacionalines nuostatas, taisykles, ir imasi 
visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios 
sankcijos būtų taikomos, jei prieš tai buvo 
įspėta ir į įspėjimą nebuvo reaguota. 
Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.

Or. de

Pakeitimas 397
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
18 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų
pažeidus pagal šios direktyvos 10 straipsnį
ir 16 straipsnio 1 ir 2 dalis priimtas 
nacionalines nuostatas, taisykles ir imasi 
visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios 
sankcijos būtų taikomos. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos.

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų 
pažeidus pagal šios direktyvos 10 straipsnį 
priimtas nacionalines nuostatas, taisykles ir 
imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad 
šios sankcijos būtų taikomos. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos.

Or. en

Pagrindimas

GAS teikėjai, nebeatitinkantys direktyvos reikalavimų, turėtų būti išbraukti iš GAS subjektų 
sąrašo. Todėl nebūtina nustatyti papildomas baudas GAS subjektams, nes tai galėtų juos 
atgrasyti tapti į sąrašą įtrauktais subjektais pagal šią direktyvą.

Pakeitimas 398
Ashley Fox
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Direktyvos pasiūlymas
22 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip [Leidinių
biuras įrašo datą – 18 mėnesių po 
įsigaliojimo] priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų 
nuostatų ir šios direktyvos atitikties 
lentelę.

Valstybės narės ne vėliau kaip [Leidinių
biuras įrašo datą – 24 mėnesių po 
įsigaliojimo] priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai teisės aktų tų nuostatų tekstą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia ilgesnio perkėlimo laikotarpio, kad būtų galima tinkamai įgyvendinti teisės aktus ir 
įsteigti naujus GAS subjektus ar suteikti esamiems GAS teikėjams pereinamąjį laikotarpį, 
kurio metu jie gali pakeisti savo praktiką, kad ji atitiktų direktyvos reikalavimus. Nebūtina 
reikalauti iš valstybių narių atitikties lentelių.

Pakeitimas 399
Wim van de Camp

Direktyvos pasiūlymas
22 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip [Leidinių
biuras įrašo datą – 18 mėnesių po 
įsigaliojimo] priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi 
šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą, 
taip pat tų nuostatų ir šios direktyvos 
atitikties lentelę.

Valstybės narės ne vėliau kaip [Leidinių
biuras įrašo datą – 18 mėnesių po 
įsigaliojimo] priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus ar savireguliavimo nuostatas, 
būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą, 
taip pat tų nuostatų ir šios direktyvos 
atitikties lentelę.

Or. en
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Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse, pvz., Nyderlanduose, GAS sistema gerai išvystyta, bet nėra 
teisės aktų. Šiose valstybėse narėse yra daug galimybių įvesti GAS taikant savireguliavimo 
nuostatas. Daugelis įmonių į GAS žiūri kaip į gerą mechanizmą, kuris yra papildoma 
priemonė vartotojams spręsti ginčus. Čia gali būti remiamasi tuo, kad vyriausybė taip pat 
dalyvauja (finansiškai) tokių bendradarbiavimo mechanizmų veikloje. Manoma, kad derėtų 
aiškiai pasakyti 22 straipsnyje, kad GAS direktyvą galima įgyvendinti kuriant savireguliavimo 
nuostatas.

Pakeitimas 400
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktyvos pasiūlymas
23 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [Leidinių biuras įrašo datą –
penkeri metai po įsigaliojimo] ir vėliau kas 
trejus metus Komisija Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui teikia šios 
direktyvos taikymo ataskaitas. Ataskaitoje
atsižvelgiama į GAS subjektų plėtotę ir jų 
paslaugų naudojimą bei Direktyvos poveikį 
vartotojams ir komercinės veiklos 
subjektams. Prireikus prie ataskaitos 
pridedami pasiūlymai dėl šios direktyvos 
pakeitimo.

Ne vėliau kaip [Leidinių biuras įrašo datą –
ketveri metai po įsigaliojimo] ir vėliau kas 
penkerius metus Komisija Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui teikia šios 
direktyvos taikymo ataskaitas. Šioje 
ataskaitoje atsižvelgiama į GAS subjektų 
plėtotę ir jų paslaugų naudojimą bei 
Direktyvos poveikį vartotojams ir 
komercinės veiklos subjektams. Prireikus 
prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl 
šios direktyvos pakeitimo.

Or. de

Pakeitimas 401
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktyvos pasiūlymas
23 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [Leidinių biuras įrašo datą –
penkeri metai po įsigaliojimo] ir vėliau kas 
trejus metus Komisija Europos 

Ne vėliau kaip [Leidinių biuras įrašo datą –
penkeri metai po įsigaliojimo] ir vėliau kas 
trejus metus Komisija Europos 
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Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui teikia šios 
direktyvos taikymo ataskaitas. Ataskaitoje 
atsižvelgiama į GAS subjektų plėtotę ir jų 
paslaugų naudojimą bei Direktyvos poveikį 
vartotojams ir komercinės veiklos 
subjektams. Prireikus prie ataskaitos 
pridedami pasiūlymai dėl šios direktyvos 
pakeitimo.

Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui teikia šios 
direktyvos taikymo ataskaitas. Ataskaitoje 
atsižvelgiama į GAS subjektų plėtotę ir jų 
paslaugų naudojimą bei Direktyvos poveikį 
vartotojams ir komercinės veiklos 
subjektams. Ataskaitoje, visų pirma, 
pateikiamos nuostatos, susijusios su 
direktyvos taikymo sritimi, ir svarstomas 
poreikis išplėsti taikymo sritį, aprėpiant 
teisinius ginčus, kuriuos komercinės 
veiklos subjektai inicijuoja prieš 
vartotojus. Tokiu atveju prie ataskaitos 
pridedami pasiūlymai dėl šios direktyvos 
pakeitimo.

Or. hu

Pakeitimas 402
Ashley Fox

Direktyvos pasiūlymas
1 priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Būtų sunku įgyvendinti reikalavimą palyginti skirtinguose Sąjungos teisės aktuose įtvirtintos 
vartotojų apsaugos lygį. Be to, ši direktyva turėtų būti viršesnė už kitų Sąjungos teisės aktų 
konkrečias nuostatas, o ne visus teisės aktus.


