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Pakeitimas 88
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį vidaus 
rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, 
kurioje užtikrinamas laisvas prekių ir 
paslaugų judėjimas. Norint, kad vartotojai 
pasitikėtų skaitmenine vidaus rinkos dalimi 
ir ji būtų jiems naudinga, būtina sudaryti 
vartotojams sąlygas paprastai ir nebrangiai
spręsti ginčus, kylančius dėl elektroninio 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo. Tai 
ypač svarbu, kai vartotojai įsigyja prekes ar 
paslaugas iš kitos valstybės subjektų;

(2) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį vidaus 
rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, 
kurioje užtikrinamas laisvas prekių ir 
paslaugų judėjimas. Norint, kad vartotojai 
pasitikėtų skaitmenine vidaus rinkos dalimi 
ir ji būtų jiems naudinga, būtina sudaryti 
vartotojams sąlygas paprastai, veiksmingai
ir nemokamai spręsti ginčus, kylančius dėl 
elektroninio prekių pardavimo ar paslaugų 
teikimo. Tai ypač svarbu, kai vartotojai 
įsigyja prekes ar paslaugas iš kitos 
valstybės subjektų;

Or. fr

Pakeitimas 89
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį vidaus 
rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, 
kurioje užtikrinamas laisvas prekių ir 
paslaugų judėjimas. Norint, kad vartotojai 
pasitikėtų skaitmenine vidaus rinkos dalimi 
ir ji būtų jiems naudinga, būtina sudaryti
vartotojams sąlygas paprastai ir nebrangiai 
spręsti ginčus, kylančius dėl elektroninio 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo. Tai 
ypač svarbu, kai vartotojai įsigyja prekes ar 
paslaugas iš kitos valstybės subjektų;

(2) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį vidaus 
rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, 
kurioje užtikrinamas laisvas prekių ir 
paslaugų judėjimas. Norint, kad vartotojai 
pasitikėtų skaitmenine vidaus rinkos dalimi 
ir ji būtų jiems naudinga, būtina, kad 
vidaus rinkos veikimas būtų grindžiamas 
socialinę nelygybę padedančiais mažinti 
principais ir pabrėžti poreikį pakeisti ES 
politiką, kad ji padėtų kurti į žmones 
orientuotą vidaus rinką, kurioje 
daugiausia dėmesio būtų skiriama žmonių 
gerovei, o ne statistiniams duomenims. Be 
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to, sudarius sąlygas paprastai ir nebrangiai 
ne teisme spręsti ginčus, kylančius dėl 
elektroninio prekių pardavimo ar paslaugų 
teikimo, bus galima siekti šio tikslo, jei 
bus tenkinamos išvardytos sąlygos. Tai 
ypač svarbu, kai vartotojai įsigyja prekes ar 
paslaugas iš kitos valstybės subjektų;

Or. el

Pakeitimas 90
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) bendrosios rinkos susiskaldymas 
apsunkina pastangas skatinti 
konkurencingumą ir augimą. Be to, 
nevienodas prieinamumas, kokybė ir 
informuotumas apie paprastas, 
veiksmingas ir ekonomiškas ginčų, 
kylančių dėl prekių pardavimo arba 
paslaugų teikimo, sprendimo priemones, 
kuriomis galima pasinaudoti visoje 
Sąjungoje, sudaro bendrajai rinkai 
kliūtis, kurios mažina vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų pasitikėjimą 
tarpvalstybine prekyba ir prekių 
pardavimu;

Or. en

Pakeitimas 91
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) išnaudojus elektroninės prekybos 
teikiamas galimybes būtų galima svariai 
prisidėti prie Sąjungos ekonomikos 
augimo, tačiau siekiant šio tikslo reikės 
tinkamai sujungti GES platformą ir GAS 
subjektus, kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
.../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] 
dėl vartotojų ginčų alternatyvaus 
sprendimo, kuria iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 
Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl 
vartotojų GAS);

Or. en

Pakeitimas 92
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) vidaus rinka – neatsiejama keliaujančių, 
perkančių ir mokančių vartotojų kasdienio 
gyvenimo dalis. Vartotojai yra pagrindiniai 
vidaus rinkos dalyviai ir todėl jų interesai 
turėtų būti svarbiausi. Vidaus rinkos 
skaitmeninė dalis vis svarbesnė tiek 
vartotojams, tiek komercinės veiklos 
subjektams. Vartotojai vis dažniau perka 
internetu, taip pat vis daugiau komercinės 
veiklos subjektų parduoda elektroninėmis 
priemonėmis. Todėl tiek vartotojai, tiek 
komercinės veiklos subjektai turėtų jaustis 
užtikrinti, atlikdami sandorius 
skaitmeninėje erdvėje;

(5) vidaus rinka – neatsiejama keliaujančių, 
perkančių ir mokančių vartotojų kasdienio 
gyvenimo dalis ir vartotojų apsaugos 
politikos veiksmingumas priklauso nuo to, 
kokiu mastu teisės aktai padeda užkirsti 
kelią praktikai ir priemonėms, kurios 
kenkia vartotojų interesams. Vartotojai 
yra pagrindiniai vidaus rinkos dalyviai ir 
todėl jų interesai turėtų būti svarbiausi. 
Vidaus rinkos skaitmeninė dalis vis 
svarbesnė tiek vartotojams, tiek 
komercinės veiklos subjektams. Vartotojai 
vis dažniau perka internetu, taip pat vis 
daugiau komercinės veiklos subjektų 
parduoda elektroninėmis priemonėmis. 
Todėl tiek vartotojai, tiek komercinės 
veiklos subjektai turėtų jaustis užtikrinti, 
atlikdami sandorius skaitmeninėje erdvėje;
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Or. el

Pakeitimas 93
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) vidaus rinka – neatsiejama keliaujančių, 
perkančių ir mokančių vartotojų kasdienio
gyvenimo dalis. Vartotojai yra pagrindiniai 
vidaus rinkos dalyviai ir todėl jų interesai
turėtų būti svarbiausi. Vidaus rinkos 
skaitmeninė dalis vis svarbesnė tiek 
vartotojams, tiek komercinės veiklos 
subjektams. Vartotojai vis dažniau perka 
internetu, taip pat vis daugiau komercinės 
veiklos subjektų parduoda elektroninėmis 
priemonėmis. Todėl tiek vartotojai, tiek 
komercinės veiklos subjektai turėtų jaustis 
užtikrinti, atlikdami sandorius 
skaitmeninėje erdvėje;

(5) vidaus rinka – neatsiejama keliaujančių, 
perkančių ir mokančių vartotojų kasdienio
gyvenimo dalis. Vartotojai yra pagrindiniai 
vidaus rinkos dalyviai ir todėl jų interesai
turėtų būti svarbiausi. Vidaus rinkos 
skaitmeninė dalis vis svarbesnė tiek 
vartotojams, tiek komercinės veiklos 
subjektams. Vartotojai vis dažniau perka 
internetu, taip pat vis daugiau komercinės 
veiklos subjektų parduoda elektroninėmis 
priemonėmis. Todėl tiek vartotojai, tiek 
komercinės veiklos subjektai turėtų jaustis 
užtikrinti, atlikdami sandorius 
skaitmeninėje erdvėje. Krizės, kurią dabar 
išgyvename, laikais labai svarbu plėtoti 
iniciatyvas, skatinančias ekonominį 
augimą, darbo vietų kūrimą ir vartojimo 
atgaivinimą. Skaitmeninė rinka yra puiki 
galimybė pasiekti šiuos tikslus, tačiau tam 
Europos Sąjunga turi sugebėti sukurti 
pilną skaitmeninę vidaus rinką. Viena 
vertus būtina pašalinti kliūtis, o kita 
vertus - padidinti vartotojų pasitikėjimą, 
be to, patikima ir veiksminga ginčų 
sprendimo internetu sistema, gali labai 
padėti siekiant didinti Europos Sąjungos 
vartotojų pasitikėjimą;

Or. es

Pakeitimas 94
Robert Rochefort
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) vartotojai ir komercinės veiklos 
subjektai labiau pasitikėtų skaitmenine 
rinka, jei susijusius ginčus galėtų spręsti 
paprastai ir nebrangiai. Tačiau jiems vis 
dar kyla kliūčių ieškant neteisminių būdų, 
visų pirma ginčams, susijusiems su 
tarpvalstybiniais elektroniniais sandoriais, 
spręsti. Todėl šie ginčai dažnai lieka 
neišspręsti;

(6) vartotojai ir komercinės veiklos 
subjektai labiau pasitikėtų skaitmenine 
rinka, jei susijusius ginčus galėtų spręsti 
paprastai, veiksmingai ir nemokamai.
Tačiau jiems vis dar kyla kliūčių ieškant 
neteisminių būdų, visų pirma ginčams, 
susijusiems su tarpvalstybiniais 
elektroniniais sandoriais, spręsti. Todėl šie 
ginčai dažnai lieka neišspręsti;

Or. fr

Pakeitimas 95
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) vartotojai ir komercinės veiklos 
subjektai labiau pasitikėtų skaitmenine 
rinka, jei susijusius ginčus galėtų spręsti 
paprastai ir nebrangiai. Tačiau jiems vis 
dar kyla kliūčių ieškant neteisminių būdų, 
visų pirma ginčams, susijusiems su 
tarpvalstybiniais elektroniniais sandoriais, 
spręsti. Todėl šie ginčai dažnai lieka 
neišspręsti;

(6) vartotojai ir komercinės veiklos 
subjektai labiau pasitikėtų skaitmenine 
rinka, jei būtų skatinamos kovos su 
spekuliavimu priemonės ir susijusius 
ginčus galėtų ne teisme spręsti paprastai ir 
nebrangiai. Tačiau jiems vis dar kyla 
kliūčių ieškant neteisminių būdų, visų 
pirma ginčams, susijusiems su 
tarpvalstybiniais elektroniniais sandoriais, 
spręsti. Todėl šie ginčai dažnai lieka 
neišspręsti;

Or. el

Pakeitimas 96
Tiziano Motti
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) vartotojai ir komercinės veiklos 
subjektai labiau pasitikėtų skaitmenine 
rinka, jei susijusius ginčus galėtų spręsti 
paprastai ir nebrangiai. Tačiau jiems vis 
dar kyla kliūčių ieškant neteisminių būdų, 
visų pirma ginčams, susijusiems su 
tarpvalstybiniais elektroniniais sandoriais, 
spręsti. Todėl šie ginčai dažnai lieka 
neišspręsti;

(6) vartotojai ir komercinės veiklos 
subjektai labiau pasitikėtų skaitmenine 
rinka, jei susijusius ginčus galėtų spręsti 
paprastai ir nebrangiai. Tačiau jiems vis 
dar kyla kliūčių ieškant neteisminių būdų, 
visų pirma ginčams, susijusiems su 
tarpvalstybiniais elektroniniais sandoriais, 
spręsti. Todėl šie ginčai dažnai lieka 
neišspręsti; Kai kuriose valstybėse narėse, 
kurių nacionalinių įstatymų nuostatos 
griežtesnės už pagrindinės tarpininkavimo 
direktyvos reikalavimus, pasiekta gerų 
rezultatų skatinant neteisminį ginčų 
sprendimą civilinės ir prekybos teisės 
srityje. Šie rezultatai įrodo, kad 
tarpininkavimas gali padėti rasti tinkamus 
ir greitus neteisminius sprendimus taikant 
šalių reikalavimus ir vartotojų apsaugos 
nuostatas atitinkančias procedūras;

Or. it

Pakeitimas 97
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) elektroninis ginčų sprendimas –
paprastas ir nebrangus būdas ne teisme 
spręsti dėl tarpvalstybinių elektroninių 
sandorių kylančius ginčus. Tačiau šiuo 
metu trūksta priemonių tokius vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčus spręsti 
elektroninėmis priemonėmis. Tai kenkia 
vartotojams, sudaro kliūčių 
tarpvalstybiniams elektroniniams 
sandoriams, neužtikrina visiems 

(7) elektroninis ginčų sprendimas –
paprastas, veiksmingas ir nebrangus būdas 
ne teisme spręsti dėl tarpvalstybinių 
elektroninių sandorių kylančius ginčus. 
Tačiau šiuo metu trūksta priemonių tokius 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
ginčus spręsti elektroninėmis priemonėmis. 
Tai kenkia vartotojams, sudaro kliūčių 
tarpvalstybiniams elektroniniams 
sandoriams, neužtikrina visiems 
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komercinės veiklos subjektams vienodų 
sąlygų ir todėl trukdo plėtoti elektroninę 
prekybą;

komercinės veiklos subjektams vienodų 
sąlygų ir todėl trukdo plėtoti elektroninę 
prekybą;

Or. fr

Pakeitimas 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šis reglamentas turėtų būti taikomas ne 
teisme sprendžiant sutartinius vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčus, 
susijusius su tarpvalstybiniu elektroniniu 
prekių pardavimu ar paslaugų teikimu. Jis 
neturėtų būti taikomas vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčams, 
kylantiems dėl elektroninio prekių 
pardavimo ar paslaugų teikimo, jeigu bent 
viena iš šalių nėra įsteigta Sąjungos 
valstybėje narėje arba nėra jos nuolatinis 
gyventojas tuo metu, kai vartotojas užsako 
prekes arba paslaugas, arba jeigu 
komercinės veiklos subjektas ir vartotojas 
yra įsteigti arba nuolat gyvena toje pačioje 
valstybėje narėje;

(8) šis reglamentas turėtų būti taikomas ne 
teisme sprendžiant Sąjungoje gyvenančių
vartotojų ir Sąjungoje įsisteigusių
komercinės veiklos subjektų ginčus dėl 
sutartinių įsipareigojimų, susijusius su 
elektroniniu prekių pardavimu ar paslaugų 
teikimu, kuriam taikoma Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas 
(EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 
2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų 
GAS). Tai taip pat turėtų apimti ginčus, 
susijusius su atlygiu už skaitmeninio 
turinio prekių pardavimą arba paslaugų 
teikimą. Nors toks elektroninis ginčų 
sprendimo mechanizmas visų pirma bus 
naudingas vartotojams ir komercinės 
veiklos subjektams, sudarantiems 
tarpvalstybinius elektroninius sandorius, 
šis reglamentas taip pat turėtų būti 
taikomas vidaus elektroniniams 
sandoriams siekiant iš tikrųjų sudaryti 
vienodas veiklos sąlygas elektroninės
komercijos srityje. Jis neturėtų būti 
taikomas vartotojų ir komercinės veiklos 
subjektų ginčams, kylantiems dėl 
elektroninio prekių pardavimo ar paslaugų 
teikimo, jeigu bent viena iš šalių nėra 
įsteigta Sąjungos valstybėje narėje arba 
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nėra jos nuolatinis gyventojas tuo metu, kai 
vartotojas užsako prekes arba paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 99
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šis reglamentas turėtų būti taikomas ne 
teisme sprendžiant sutartinius vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčus, 
susijusius su tarpvalstybiniu elektroniniu 
prekių pardavimu ar paslaugų teikimu. Jis 
neturėtų būti taikomas vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčams, 
kylantiems dėl elektroninio prekių 
pardavimo ar paslaugų teikimo, jeigu bent 
viena iš šalių nėra įsteigta Sąjungos 
valstybėje narėje arba nėra jos nuolatinis 
gyventojas tuo metu, kai vartotojas užsako 
prekes arba paslaugas, arba jeigu 
komercinės veiklos subjektas ir vartotojas 
yra įsteigti arba nuolat gyvena toje pačioje 
valstybėje narėje;

(8) šis reglamentas turėtų būti taikomas ne 
teisme sprendžiant Sąjungoje gyvenančių
vartotojų ir Sąjungoje įsisteigusių
komercinės veiklos subjektų ginčus dėl 
sutartinių įsipareigojimų, susijusius su 
tarpvalstybiniu elektroniniu prekių 
pardavimu ar paslaugų teikimu. Tai taip 
pat turėtų apimti ginčus, susijusius su 
atlygiu už skaitmeninio turinio prekių 
pardavimą arba paslaugų teikimą. Jis 
neturėtų būti taikomas vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčams, 
kylantiems dėl elektroninio prekių 
pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių, 
jeigu bent viena iš šalių nėra įsteigta 
Sąjungos valstybėje narėje arba nėra jos 
nuolatinis gyventojas tuo metu, kai 
vartotojas užsako prekes arba paslaugas, 
arba jeigu komercinės veiklos subjektas ir 
vartotojas yra įsteigti arba nuolat gyvena 
toje pačioje valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu aiškiai nurodyti, kad reglamentas taip pat taikomas prekių pardavimo arba 
skaitmeninio turinio paslaugų už atlygi teikimo (pvz., skaitmeninio turinio atsisiuntimai) 
sutartims. Taip pat geriau nurodyti sutartinius įsipareigojimus, o ne vien tik prekių 
pardavimą.
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Pakeitimas 100
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šis reglamentas turėtų būti taikomas ne 
teisme sprendžiant sutartinius vartotojų ir
komercinės veiklos subjektų ginčus, 
susijusius su tarpvalstybiniu elektroniniu 
prekių pardavimu ar paslaugų teikimu. Jis 
neturėtų būti taikomas vartotojų ir
komercinės veiklos subjektų ginčams, 
kylantiems dėl elektroninio prekių 
pardavimo ar paslaugų teikimo, jeigu bent 
viena iš šalių nėra įsteigta Sąjungos 
valstybėje narėje arba nėra jos nuolatinis 
gyventojas tuo metu, kai vartotojas užsako 
prekes arba paslaugas, arba jeigu 
komercinės veiklos subjektas ir vartotojas 
yra įsteigti arba nuolat gyvena toje pačioje 
valstybėje narėje;

(8) šis reglamentas turėtų būti taikomas ne 
teisme sprendžiant sutartinius vartotojų 
komercinės veiklos subjektams iškeltus
ginčus, susijusius su tarpvalstybiniu 
elektroniniu prekių pardavimu ar paslaugų 
teikimu. Jis neturėtų būti taikomas 
vartotojų komercinės veiklos subjektams 
iškeltiems ginčams, kylantiems dėl 
elektroninio prekių pardavimo ar paslaugų 
teikimo, jeigu bent viena iš šalių nėra 
įsteigta Sąjungos valstybėje narėje arba 
nėra jos nuolatinis gyventojas tuo metu, kai 
vartotojas užsako prekes arba paslaugas, 
arba jeigu komercinės veiklos subjektas ir 
vartotojas yra įsteigti arba nuolat gyvena 
toje pačioje valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turėtų būti taikomas tik vartotojų komercinės veiklos subjektams iškeltiems 
ginčams ir neturėtų apimti komercinės veiklos subjektų vartotojams iškeltų ginčų, 
atsižvelgiant į tai, kad šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti vartotojų apsaugą, o komercinės 
veiklos subjektai turi kitas priemones ginčams su vartotojais spręsti.

Pakeitimas 101
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šis reglamentas turėtų būti taikomas ne 
teisme sprendžiant sutartinius vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčus, 
susijusius su tarpvalstybiniu elektroniniu 

(8) šis reglamentas turėtų būti taikomas ne 
teisme sprendžiant sutartinius vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčus, 
susijusius su tarpvalstybiniu elektroniniu 
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prekių pardavimu ar paslaugų teikimu. Jis 
neturėtų būti taikomas vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčams, 
kylantiems dėl elektroninio prekių 
pardavimo ar paslaugų teikimo, jeigu bent 
viena iš šalių nėra įsteigta Sąjungos 
valstybėje narėje arba nėra jos nuolatinis 
gyventojas tuo metu, kai vartotojas užsako 
prekes arba paslaugas, arba jeigu 
komercinės veiklos subjektas ir vartotojas 
yra įsteigti arba nuolat gyvena toje pačioje 
valstybėje narėje;

prekių pardavimu ar paslaugų teikimu. Jis 
neturėtų būti taikomas vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčams, 
kylantiems dėl elektroninio prekių 
pardavimo ar paslaugų teikimo, jeigu bent 
viena iš šalių nėra įsteigta Sąjungos 
valstybėje narėje arba nėra jos nuolatinis 
gyventojas tuo metu, kai vartotojas užsako 
prekes arba paslaugas, arba jeigu 
komercinės veiklos subjektas ir vartotojas 
yra įsteigti arba nuolat gyvena toje pačioje 
valstybėje narėje. Alternatyvaus ir 
tinkamo ginčų sprendimo Europos 
Sąjungoje plėtra stiprina vartotojų 
pasitikėjimą vidaus rinkoje, taip pat ir 
elektroninės prekybos sektoriuje. Ši plėtra 
turi būti grindžiama valstybėse narėse jau 
egzistuojančiomis GAS procedūromis ir 
atitikti jų teisės tradicijas. GAS 
populiarėjimas gali būti svarbus tose 
valstybėse, kur yra daug teismuose 
neišspręstų bylų, todėl Europos Sąjungos 
piliečiai negali pasinaudoti teise į teisingą 
bylos nagrinėjimą per pagrįstą laikotarpį;

Or. it

Pakeitimas 102
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) terminas „vartotojas“ turėtų aprėpti 
fizinius asmenis, kurie veikia siekdami su 
jų amatu, verslu ar profesija nesusijusių 
tikslų;



AM\903360LT.doc 13/94 PE489.696v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Vartotojo sąvokos išplėtimas į ją įtraukiant dvigubos paskirties sutartis (sutartis sudaromas iš 
dalies asmens verslo, ir iš dalies ne verslo tikslais) yra painus, visų pirma dėl to, kad 4 
straipsnio a punkte pateikiamoje vartotojo sąvokos apibrėžtyje aiškiai nurodoma, kad 
vartotojas – tai „fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas su jo amatu, verslu ar profesija 
nesusijusių tikslų“.

Pakeitimas 103
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
ginčams, kylantiems dėl tarpvalstybinio
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
atjungties režimu. Šis reglamentas taip pat 
neturėtų būti taikomas komercinės veiklos 
subjektų tarpusavio ginčams;

(12) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
ginčams, kylantiems dėl prekių pardavimo 
ar paslaugų teikimo atjungties režimu. Šis 
reglamentas taip pat neturėtų būti taikomas 
komercinės veiklos subjektų vartotojams 
teikiamiems skundams ir komercinės 
veiklos subjektų tarpusavio ginčams;

Or. fr

Pakeitimas 104
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
ginčams, kylantiems dėl tarpvalstybinio 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
atjungties režimu. Šis reglamentas taip pat 
neturėtų būti taikomas komercinės veiklos 
subjektų tarpusavio ginčams;

(12) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
ginčams, kylantiems dėl tarpvalstybinio 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
atjungties režimu. Šis reglamentas taip pat 
neturėtų būti taikomas komercinės veiklos 
subjektų tarpusavio ginčams arba ginčams, 
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kuriuos komercinės veiklos subjektai
pateikė vartotojams;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad dauguma GAS paslaugų teikėjų buvo įsteigti siekiant suvienodinti 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų galias, būtų netinkama, jei GAS direktyvoje būtų 
reikalaujama, kad tokios įstaigos priimtų spręsti ginčus, kuriuos vartotojams iškėlė įmonės. 
Jeigu GAS direktyvoje nereikalaujama, kad tokiais GAS būtų galima pasinaudoti, tuomet nėra 
prasmės numatyti tokius ginčus GES reglamente.

Pakeitimas 105
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų
ginčams, kylantiems dėl tarpvalstybinio 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
atjungties režimu. Šis reglamentas taip pat 
neturėtų būti taikomas komercinės veiklos 
subjektų tarpusavio ginčams;

(12) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
vartotojų komercinės veiklos subjektams 
iškeltiems ginčams, kylantiems dėl 
tarpvalstybinio prekių pardavimo ar 
paslaugų teikimo atjungties režimu. Šis 
reglamentas taip pat neturėtų būti taikomas 
komercinės veiklos subjektų tarpusavio 
ginčams;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atsižvelgiant į 8 konstatuojamosios dalies dėl reglamento taikymo srities 
pakeitimą.

Pakeitimas 106
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) valstybės narės turėtų skatinti 
vartotojus, kad jie, prieš perduodami per 
GES platformą savo ginčą spręsti GAS 
subjektui ir siekdami ginčą išspręsti 
taikiai, išnaudotų visas galimybes 
susisiekti su komercinės veiklos subjektu
naudodamiesi jo interneto svetaine, 
e. paštu arba kitomis atitinkamomis 
elektroninėmis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 107
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
Europos lygmens ginčų elektroninio 
sprendimo (GES) platformą. Ši GES 
platforma turėtų būti sąveiki interneto 
svetainė, skirta vartotojams ir komercinės 
veiklos subjektams, norintiems ne teisme 
išspręsi ginčą, susijusį su tarpvalstybiniu 
e. prekybos sandoriu. Vartotojams ir 
komercinės veiklos subjektams turėtų būti 
sudarytos sąlygos teikti skundus užpildant 
elektroninę, visomis Sąjungos oficialiomis 
kalbomis prieinamą skundo formą ir 
persiųsti juos ginčų alternatyvaus 
sprendimo (GAS) subjektui, 
kompetentingam spręsti tą ginčą. GAS 
subjektams ir ginčo šalims turėtų būti 
suteikiama galimybė visą ginčo sprendimo 
procedūrą atlikti per platformą;

(14) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
Europos lygmens ginčų elektroninio 
sprendimo (GES) platformą. Ši GES 
platforma turėtų būti sąveiki ir sąžininga
interneto svetainė, skirta vartotojams ir 
komercinės veiklos subjektams, norintiems 
ne teisme išspręsi ginčą, susijusį su 
tarpvalstybiniu e. prekybos sandoriu. Joje 
turėtų būti teikiama pagrindinė 
informacija apie sutartinių ginčų, 
kylančių tarp vartotojų ir komercinės 
veiklos subjektų dėl prekių pardavimo ar 
paslaugų teikimo, sprendimą ne teisme. 
Vartotojams turėtų būti sudarytos sąlygos 
teikti skundus užpildant elektroninę, 
visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis 
prieinamą skundo formą ir gauti 
informaciją apie galimybę prašyti, jei 
reikia, tarpininko pagalbos teisingai 
užpildyti šią formą. Per platformą skundai 
turėtų būti persiųsti ginčų alternatyvaus 
sprendimo (GAS) subjektui, 
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kompetentingam spręsti tą ginčą. GAS 
subjektams ir ginčo šalims turėtų būti 
suteikiama galimybė visą ginčo sprendimo 
procedūrą atlikti per platformą;

Or. fr

Pakeitimas 108
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
Europos lygmens ginčų elektroninio 
sprendimo (GES) platformą. Ši GES 
platforma turėtų būti sąveiki interneto 
svetainė, skirta vartotojams ir komercinės 
veiklos subjektams, norintiems ne teisme 
išspręsi ginčą, susijusį su tarpvalstybiniu
e. prekybos sandoriu. Vartotojams ir 
komercinės veiklos subjektams turėtų būti 
sudarytos sąlygos teikti skundus užpildant 
elektroninę, visomis Sąjungos oficialiomis 
kalbomis prieinamą skundo formą ir 
persiųsti juos ginčų alternatyvaus 
sprendimo (GAS) subjektui, 
kompetentingam spręsti tą ginčą. GAS 
subjektams ir ginčo šalims turėtų būti 
suteikiama galimybė visą ginčo sprendimo 
procedūrą atlikti per platformą;

(14) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
Europos lygmens ginčų elektroninio 
sprendimo (GES) platformą. Ši GES 
platforma turėtų būti sąveiki interneto 
svetainė, skirta vartotojams ir komercinės 
veiklos subjektams, norintiems ne teisme 
išspręsi ginčą, susijusį su e. prekybos 
sandoriais. Platforma vartotojams ir 
komercinės veiklos subjektams turėtų būti 
sudarytos sąlygos teikti skundus užpildant 
elektroninę, visomis Sąjungos oficialiomis 
kalbomis prieinamą skundo formą ir 
persiųsti juos ginčų alternatyvaus 
sprendimo (GAS) subjektui, 
kompetentingam spręsti tą ginčą. GES 
platforma turėtų būti suderinama su 
elektroninėje erdvėje veikiančiais GAS 
subjektais. Skundo formoje turėtų būti 
pateikiama tik ta informacija, kuri yra 
būtina GAS subjektui (-ams), 
kompetentingam (-iems) spręsti ginčą, 
nustatyti;

Or. en

Pakeitimas 109
Louis Grech
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
Europos lygmens ginčų elektroninio 
sprendimo (GES) platformą. Ši GES 
platforma turėtų būti sąveiki interneto 
svetainė, skirta vartotojams ir komercinės 
veiklos subjektams, norintiems ne teisme 
išspręsi ginčą, susijusį su tarpvalstybiniu
e. prekybos sandoriu. Vartotojams ir 
komercinės veiklos subjektams turėtų būti 
sudarytos sąlygos teikti skundus užpildant 
elektroninę, visomis Sąjungos oficialiomis 
kalbomis prieinamą skundo formą ir 
persiųsti juos ginčų alternatyvaus 
sprendimo (GAS) subjektui, 
kompetentingam spręsti tą ginčą. GAS 
subjektams ir ginčo šalims turėtų būti 
suteikiama galimybė visą ginčo sprendimo 
procedūrą atlikti per platformą;

(14) šiuo reglamentu siekiama sukurti 
Europos lygmens ginčų elektroninio 
sprendimo (GES) platformą. Komisija 
turėtų būti atsakinga už GES platformos
sukūrimą ir priežiūrą. GES platforma
turėtų būti sąveiki interneto svetainė, skirta 
vartotojams ir komercinės veiklos 
subjektams, norintiems ne teisme išspręsi 
ginčą, susijusį su e. prekybos sandoriu. 
Vartotojams ir komercinės veiklos 
subjektams turėtų būti sudarytos sąlygos 
teikti skundus užpildant elektroninę, 
visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis 
prieinamą skundo formą ir persiųsti juos 
ginčų alternatyvaus sprendimo (GAS) 
subjektui, kompetentingam spręsti tą ginčą. 
GAS subjektams ir ginčo šalims turėtų būti 
suteikiama galimybė visą ginčo sprendimo 
procedūrą atlikti per platformą;

Or. en

Pakeitimas 110
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) platformoje turėtų būti numatyta 
nemokama elektroninė bylų valdymo 
priemonė, kuri leistų šalims ir GAS 
subjektui naudotis ginčo sprendimo 
procedūra elektroninės platformos 
pagrindu. GAS subjektams turėtų būti 
suteikta galimybė naudoti šią priemonę ir 
pritaikyti ją prie savo procedūrų. 
Priemonė turėtų leisti šalims ir GAS 
subjektams pateikti susijusius pareiškimus 
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ir įrodymus. Priemonė turėtų, 
atsižvelgiant į atitinkamo GAS subjekto 
naudojamą GAS procedūrą, leisti 
automatiškai nustatyti šalims terminus, 
pvz., dokumentų pateikimo terminą. Joje 
taip pat turėtų būti numatyta ribota 
prieiga prie GES platformos interneto 
svetainės, į kurią gali patekti tik šalys, 
GAS subjektas ir prireikus vartotojo 
patarėjai;

Or. en

Pakeitimas 111
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) GES platforma turėtų būti bendra 
prieigos vieta, kurioje ne teismo tvarka 
sprendžiami elektroniniai ginčai
pasinaudojant GAS subjektais, kurie 
siekia ne teismo tvarka išspręsti ginčą, 
veikia nuolat, atitinka Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas 
(EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 
2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 
II skyriuje nustatytus kokybės kriterijus ir 
apie juos buvo pranešta Komisijai pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių 
biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus 
sprendimo, kuria iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 
Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl 
vartotojų GAS) 17 straipsnio 2 dalį;

Or. en
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Pakeitimas 112
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) Komisija turėtų suteikti technines 
platformos veikimo priemones, įskaitant 
vertimo funkcijas. Priemonėje turėtų būti 
numatyta elektroninė vertimo funkcija, 
kuria galėtų pasinaudoti šalys ir GAS 
subjektas. Ši funkcija turėtų padėti 
išversti visą reikalingą tekstą ir ją 
įgyvendinti padės vertėjai. Komisija taip 
pat turėtų GES platformoje pateikti 
vartotojams informaciją apie galimybę 
prašyti vartotojų patarėjų pagalbos. 
Tačiau vartotojai turėtų būti skatinami 
susisiekti visų pirma su komercinės 
veiklos subjektais ir taip tiesiogiai siekti 
taikiai išspręsti ginčą per GES platformą;

Or. en

Pakeitimas 113
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
14 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14c) galimybė prisijungti prie GES 
platformos turėtų būti suteikiama per 
teminį interneto portalą „Jūsų Europa“, 
nes šis portalas yra bendra prieigos vieta, 
kurioje ir vartotojai, ir komercinės veiklos 
subjektai ieško pagalbos ir informacijos
apie savo teises, kurios įtvirtintos ES 
teisės aktuose. GES platforma turėtų būti 
aiškiai pastebima portale „Jūsų Europa“;
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Or. en

Pakeitimas 114
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Europos lygmens GES sistema turėtų 
būti pagrįsta esamais valstybių narių GAS 
subjektais ir atitikti valstybių narių teisės 
tradicijas. Todėl GAS subjektai, kuriems 
skundas perduotas per GES platformą, 
turėtų taikyti savo darbo tvarkos taisykles, 
taip pat susijusias su sąnaudomis. Vis 
dėlto, kad šios procedūros būtų 
veiksmingos, šiame reglamente ketinama 
nustatyti tam tikras bendras joms taikytinas 
taisykles. Jomis taip pat turėtų būti 
užtikrinama, kad ginčai būtų sprendžiami 
greitai;

(15) Europos lygmens GES sistema turėtų 
būti pagrįsta esamais valstybių narių GAS 
subjektais ir atitikti valstybių narių teisės 
tradicijas. Todėl GAS subjektai, kuriems 
skundas perduotas per GES platformą, 
turėtų taikyti savo darbo tvarkos taisykles, 
taip pat susijusias su sąnaudomis. Vis 
dėlto, kad šios procedūros būtų 
veiksmingos, šiame reglamente ketinama 
nustatyti tam tikras bendras joms taikytinas 
taisykles. Jomis taip pat turėtų būti 
užtikrinama, kad ginčai būtų sprendžiami 
greitai ir šalims arba jų atstovams 
nereikėtų fiziškai atvykti pas GAS 
subjektą. Tačiau šalys gali nuspręsti, kad 
fizinis dalyvavimas yra būtinas;

Or. en

Pakeitimas 115
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Europos lygmens GES sistema turėtų 
būti pagrįsta esamais valstybių narių GAS 
subjektais ir atitikti valstybių narių teisės 
tradicijas. Todėl GAS subjektai, kuriems 
skundas perduotas per GES platformą,
turėtų taikyti savo darbo tvarkos taisykles, 
taip pat susijusias su sąnaudomis. Vis 

(15) Europos lygmens GES sistema turėtų 
būti pagrįsta esamais valstybių narių GAS 
subjektais ir atitikti valstybių narių teisės 
tradicijas. Todėl GAS subjektai, kuriems 
skundas perduotas per GES platformą, 
turėtų taikyti savo darbo tvarkos taisykles, 
taip pat susijusias su sąnaudomis. Vis 
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dėlto, kad šios procedūros būtų 
veiksmingos, šiame reglamente ketinama 
nustatyti tam tikras bendras joms taikytinas 
taisykles. Jomis taip pat turėtų būti 
užtikrinama, kad ginčai būtų sprendžiami 
greitai;

dėlto, kad šios procedūros būtų 
veiksmingos, šiame reglamente ketinama 
nustatyti tam tikras bendras joms taikytinas 
taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Ši GES platforma nepadeda spręsti pačių ginčų, ji remiasi veikiančiais GAS paslaugų 
teikėjais. Todėl ginčai turėtų būti sprendžiami pagal GAS direktyvos reikalavimus, o ginčai, 
kuriems taikomos procedūros dėl tarpvalstybinio elektroninio prekių pirkimo, negali būti 
sprendžiami greičiau nei kiti ginčai.

Pakeitimas 116
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Europos lygmens GES sistema turėtų 
būti pagrįsta esamais valstybių narių GAS 
subjektais ir atitikti valstybių narių teisės 
tradicijas. Todėl GAS subjektai, kuriems 
skundas perduotas per GES platformą, 
turėtų taikyti savo darbo tvarkos taisykles, 
taip pat susijusias su sąnaudomis. Vis 
dėlto, kad šios procedūros būtų 
veiksmingos, šiame reglamente ketinama 
nustatyti tam tikras bendras joms taikytinas 
taisykles. Jomis taip pat turėtų būti 
užtikrinama, kad ginčai būtų sprendžiami 
greitai;

(15) Europos lygmens GES sistema turėtų 
būti pagrįsta esamais valstybių narių GAS 
subjektais ir atitikti valstybių narių teisės 
tradicijas. Todėl GAS subjektai, kuriems 
skundas perduotas per GES platformą, 
turėtų taikyti savo darbo tvarkos taisykles, 
taip pat susijusias su sąnaudomis. Vis 
dėlto, kad šios procedūros būtų 
veiksmingos, šiame reglamente ketinama 
nustatyti tam tikras bendras joms taikytinas 
taisykles. Jomis taip pat turėtų būti 
užtikrinama, kad ginčai būtų sprendžiami 
greitai, ir kad šalims nereikėtų fiziškai 
prisistatyti GAS subjektams, nebent šalys 
nusprendžia kitaip;

Or. fr

Pakeitimas 117
Konstantinos Poupakis
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Europos lygmens GES sistema turėtų 
būti pagrįsta esamais valstybių narių GAS 
subjektais ir atitikti valstybių narių teisės 
tradicijas. Todėl GAS subjektai, kuriems 
skundas perduotas per GES platformą, 
turėtų taikyti savo darbo tvarkos taisykles, 
taip pat susijusias su sąnaudomis. Vis 
dėlto, kad šios procedūros būtų 
veiksmingos, šiame reglamente ketinama 
nustatyti tam tikras bendras joms taikytinas 
taisykles. Jomis taip pat turėtų būti 
užtikrinama, kad ginčai būtų sprendžiami 
greitai;

(15) Europos lygmens GES sistema turėtų 
būti pagrįsta esamais valstybių narių GAS 
subjektais ir atitikti valstybių narių teisės 
tradicijas. Todėl GAS subjektai, kuriems 
skundas perduotas per GES platformą, 
turėtų taikyti savo darbo tvarkos taisykles, 
taip pat susijusias su sąnaudomis. Vis 
dėlto, kad šios procedūros būtų 
veiksmingos, šiame reglamente ketinama 
nustatyti tam tikras bendras joms taikytinas 
taisykles. Jomis taip pat turėtų būti 
užtikrinama, kad ginčai būtų sprendžiami 
greitai šalims fiziškai nedalyvaujant arba 
nereikalaujant, kad jų atstovai atvyktų į 
GAS įstaigą. Tačiau šalys gali nuspręsti, 
kad fizinis dalyvavimas yra būtinas;

Or. el

Pakeitimas 118
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) šalims turėtų būti suteikta 
nemokama prieiga prie šiuo reglamentu 
sukurtos GES platformos, iš jų taip pat 
neturėtų būti reikalaujama fiziškai
dalyvauti procedūroje. Tačiau šalys gali 
nuspręsti, kad fizinis dalyvavimas yra 
būtinas;

Or. en
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Pakeitimas 119
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) ginčų elektroninio sprendimo 
tarpininkų tinklas turėtų padėti spręsti
ginčus, susijusius su per GES platformą 
pateiktais skundais. Šio tinklo nariai
turėtų būti valstybių narių GES
informaciniai centrai, sudarantys sąlygas
ginčų elektroninio sprendimo tarpininkų
veiklai;

(18) turėtų būti įsteigti GES informaciniai 
centrai, kurie padėtų vartotojams spręsti 
savo ir komercinės veiklos subjektų ginčus 
per GES platformą. Šio tinklo nariai turėtų 
būti valstybių narių GES informaciniai 
centrai, sudarantys sąlygas ginčų 
elektroninio sprendimo tarpininkų veiklai.
GES informaciniai centrai turėtų padėti 
pateikti skundą ir suteikti bendro 
pobūdžio informaciją, susijusią su ginčų 
elektroninio sprendimo procedūromis. 
GES informaciniams centrams neturėtų 
būti nustatoma pareiga versti kokius nors 
dokumentus arba tiesiogiai spręsti ginčus;

Or. en

Pagrindimas

Konkrečiai nurodant GES informacinius centrus ir GES tarpininkus sukuriamas 
nereikalingas dubliavimas. Būtų geriau nustatyti GES informacinių centrų funkcijas ir leisti 
valstybėms narėms pasirinkti geriausią šių funkcijų įgyvendinimo tvarką. Taip pat būtų 
naudinga paaiškinti, kokios rūšies pagalba turėtų būti teikiama.

Pakeitimas 120
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) ginčų elektroninio sprendimo 
tarpininkų tinklas turėtų padėti spręsti 
ginčus, susijusius su per GES platformą 
pateiktais skundais. Šio tinklo nariai turėtų 
būti valstybių narių GES informaciniai 
centrai, sudarantys sąlygas ginčų 

(18) ginčų elektroninio sprendimo 
tarpininkų tinklas turėtų padėti šalims, 
mėginančioms spręsti ginčus, susijusius su 
per GES platformą pateiktais skundais. Šio 
tinklo nariai turėtų būti valstybių narių
GES informaciniai centrai, sudarantys 
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elektroninio sprendimo tarpininkų veiklai; sąlygas ginčų elektroninio sprendimo 
tarpininkų veiklai. Tarpininkai visų pirma 
turėtų padėti vartotojams, prašantiems 
pagalbos teisingai užpildyti elektroninę 
skundo formą, ir, šalių prašymu, teikti 
pagrindinę informaciją apie svarbiausias 
nuostatas, taikomas vartotojų teisių 
srityje;

Or. fr

Pakeitimas 121
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir 
teisingą bylos nagrinėjimą yra pagrindinės 
teisės, užtikrinamos Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu. 
Ginčų elektroninio sprendimo 
procedūromis negalima pakeisti teisminių 
procedūrų ir vartotojams ar komercinės 
veiklos subjektams neturėtų būti atimamos 
teisės dėl teisių gynimo kreiptis į teismus. 
Todėl nė viena šio reglamento nuostata 
neturėtų trukdyti šalims naudotis savo teise 
kreiptis į teisminę sistemą;

(19) teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir 
teisingą bylos nagrinėjimą yra pagrindinės 
teisės, užtikrinamos Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu. 
Ginčų elektroninio sprendimo 
procedūromis negalima pakeisti teisminių 
procedūrų ir vartotojams ar komercinės 
veiklos subjektams neturėtų būti atimamos 
teisės dėl teisių gynimo kreiptis į teismus. 
Todėl nė viena šio reglamento nuostata 
neturėtų trukdyti šalims naudotis savo teise 
kreiptis į teisminę sistemą. Taikydamos 
direktyvą, valstybės narės numato tokių 
priemonių kaip galimybė pradėti teismo 
procesą pagal Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo nurodymus netgi 
pereinamąjį laikotarpį, ne trumpesnį nei 5 
metai nuo reglamento įsigaliojimo, 
siekiant užtikrinti tikrą principų taikymą 
ir skatinti tarpininkavimo kultūrą, 
užtikrinant, kad abi ginčo šalys turės jos 
paisyti. Pageidautina, kad tose valstybėse 
narėse, kurių teismų sistemas ESBO 
pripažino pažeidžiančiomis ieškovų teisę į 
teisingą bylos nagrinėjimą per pagrįstą 
laikotarpį, būtų privaloma pasitelkti GAS 
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priemones;

Or. it

Pakeitimas 122
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) duomenų subjektams apie jų asmens 
duomenų tvarkymą GES platformoje ir su 
tuo susijusias jų teises Komisija turėtų 
pranešti viešai paskelbdama išsamų 
pranešimą apie privatumo apsaugą, 
kuriame aiškiai ir paprastai būtų paaiškinta 
įvairių platformos dalyvių atsakomybė, 
atliekant įvairius duomenų tvarkymo 
veiksmus, kaip nustatyta Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 11 ir 12 straipsniuose bei 
nacionaliniuose teisės aktuose, priimtuose 
pagal Direktyvos 95/46/EB 10 ir 11 
straipsnius;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. el

Pakeitimas 123
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) komercinės veiklos subjektai turėtų 
savo interneto svetainėse teikti vartotojams 
informaciją apie GES platformą ir 
elektroninę nuorodą į jos pradžios 
tinklalapį. Be to, jie turėtų pateikti šią 
informaciją, kai vartotojas teikia skundą 
komercinės veiklos subjektui, jo valdomai 

(22) komercinės veiklos subjektai, 
vykdantys tarpvalstybinę elektroninę
prekybą, kuriems nacionalinės teisės 
aktuose nustatyta pareiga naudotis GAS 
subjektu arba kurie įsipareigoja naudotis 
GAS subjekto ar GAS subjektų 
paslaugomis, turėtų savo interneto
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vartotojų skundų nagrinėjimo sistemai arba 
bendrovės ombudsmenui. Šia prievole 
nepažeidžiamos Direktyvos .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] 10 
straipsnio 1–3 dalių nuostatos dėl 
informacijos, kurią komercinės veiklos 
subjektai turi teikti apie jų taikomas GAS 
procedūras ir apie tai, ar jie įsipareigoja 
taikyti alternatyvaus sprendimo procedūras 
ginčams su vartotojais spręsti. Be to, šia 
prievole neturėtų būti pažeidžiami Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių18 6 
straipsnio 1 dalies t punktas 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 
neteismine skundų ir teisių gynimo tvarka, 
taikoma tam komercinės veiklos subjektui, 
ir apie būdus, kaip pasinaudoti šia 
galimybe;

svetainėje teikti vartotojams informaciją 
apie veikiančią GES platformą ir 
elektroninę nuorodą į jos pradžios 
tinklalapį. Be to, jie turėtų pateikti šią 
informaciją, kai vartotojas teikia skundą 
komercinės veiklos subjektui, jo valdomai 
vartotojų skundų nagrinėjimo sistemai arba 
bendrovės ombudsmenui. Šia prievole 
nepažeidžiamos Direktyvos .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] 10 
straipsnio 1–3 dalių nuostatos dėl 
informacijos, kurią komercinės veiklos 
subjektai turi teikti apie jų taikomas GAS 
procedūras ir apie tai, ar jie įsipareigoja 
taikyti alternatyvaus sprendimo procedūras 
ginčams su vartotojais spręsti. Be to, šia 
prievole neturėtų būti pažeidžiami Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių18 6 
straipsnio 1 dalies t punktas 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 
neteismine skundų ir teisių gynimo tvarka, 
taikoma tam komercinės veiklos subjektui, 
ir apie būdus, kaip pasinaudoti šia 
galimybe;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu įmonė, kuri nenori naudoti GAS, teikia informaciją apie GES platformą, tokia padėtis 
klaidintų vartotojus. Reikalavimas taip pat turėtų būti taikomas tik tarpvalstybinę prekybą 
vykdantiems komercinės veiklos subjektams.

Pakeitimas 124
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) komercinės veiklos subjektai turėtų 
savo interneto svetainėse teikti vartotojams 
informaciją apie GES platformą ir 
elektroninę nuorodą į jos pradžios 
tinklalapį. Be to, jie turėtų pateikti šią 
informaciją, kai vartotojas teikia skundą 
komercinės veiklos subjektui, jo valdomai 
vartotojų skundų nagrinėjimo sistemai arba 
bendrovės ombudsmenui. Šia prievole 
nepažeidžiamos Direktyvos .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] 10 
straipsnio 1–3 dalių nuostatos dėl 
informacijos, kurią komercinės veiklos 
subjektai turi teikti apie jų taikomas GAS 
procedūras ir apie tai, ar jie įsipareigoja 
taikyti alternatyvaus sprendimo procedūras 
ginčams su vartotojais spręsti. Be to, šia 
prievole neturėtų būti pažeidžiami Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių18 6 
straipsnio 1 dalies t punktas 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 
neteismine skundų ir teisių gynimo tvarka, 
taikoma tam komercinės veiklos subjektui, 
ir apie būdus, kaip pasinaudoti šia 
galimybe;

(22) komercinės veiklos subjektai turėtų 
savo interneto svetainėse teikti vartotojams 
informaciją apie GES platformą ir 
elektroninę nuorodą į jos pradžios 
tinklalapį. Be to, jie turėtų pateikti šią 
informaciją, kai vartotojas teikia skundą 
komercinės veiklos subjektui, jo valdomai 
vartotojų skundų nagrinėjimo sistemai arba 
bendrovės ombudsmenui. Šia prievole 
nepažeidžiamos Direktyvos .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] 10 
straipsnio 1–3 dalių nuostatos dėl 
informacijos, kurią komercinės veiklos 
subjektai turi teikti apie jų taikomas GAS 
procedūras ir apie tai, ar jie įsipareigoja 
taikyti alternatyvaus sprendimo procedūras 
ginčams su vartotojais spręsti. Be to, šia 
prievole neturėtų būti pažeidžiami Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių18 6 
straipsnio 1 dalies t punktas 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 
neteismine skundų ir teisių gynimo tvarka, 
taikoma tam komercinės veiklos subjektui, 
ir apie būdus, kaip pasinaudoti šia 
galimybe. Valstybės narės turėtų numatyti 
nuobaudų šaliai ar šalims, kurios 
automatiškai, be jokios objektyviai 
pagrįstos priežasties, atsisakytų vykdyti šią 
procedūrą, taip faktiškai priversdamos 
vartotoją arba atsisakyti pretenzijos, arba 
turėti didelių išlaidų, kurios tiekėjui būtų 
visai nereikšmingos, ir akivaizdžiai 
pažeisdamos pusiausvyrą;

Or. it
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Pakeitimas 125
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti arba iš dalies keisti 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl informacijos, kurią ieškovas turi 
pateikti GES platformos elektroninėje 
skundo formoje, pobūdžio. Itin svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti ir 
Europos Parlamentui, ir Tarybai;

(23) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti arba iš dalies keisti 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl GES platformos funkcijų, 
vartotojo patarėjų bendradarbiavimo 
būdų ir informacijos, kurią ieškovas turi 
pateikti GES platformos elektroninėje 
skundo formoje, pobūdžio, taip pat to 
elektroninio skundo formos. Itin svarbu, 
kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
su ekspertais. Rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti ir 
Europos Parlamentui, ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 126
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie 
vidaus rinkos, visų pirma jos skaitmeninio 
matmens, veikimo ir užtikrinti aukšto lygio 
vartotojų apsaugą, sukuriant platformą, 
kurioje būtų sudarytos sąlygos nešališkai, 
skaidriai, veiksmingai ir sąžiningai ne 
teisme elektroninėmis priemonėmis spręsti 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
ginčus.

Šiuo reglamentu siekiama prisidėti, 
užtikrinant aukšto lygio vartotojų 
apsaugą, prie deramo vidaus rinkos, visų 
pirma jos skaitmeninio matmens, veikimo 
ir užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, 
sukuriant internetinę platformą, kurioje 
būtų sudarytos sąlygos nešališkai, 
skaidriai, veiksmingai ir sąžiningai ne 
teisme elektroninėmis priemonėmis spręsti 
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vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
ginčus.

Or. fr

Pakeitimas 127
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie 
vidaus rinkos, visų pirma jos skaitmeninio 
matmens, veikimo ir užtikrinti aukšto lygio 
vartotojų apsaugą, sukuriant platformą, 
kurioje būtų sudarytos sąlygos nešališkai, 
skaidriai, veiksmingai ir sąžiningai ne 
teisme elektroninėmis priemonėmis spręsti 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
ginčus.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. el

Pakeitimas 128
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie 
vidaus rinkos, visų pirma jos skaitmeninio 
matmens, veikimo ir užtikrinti aukšto lygio 
vartotojų apsaugą, sukuriant platformą, 
kurioje būtų sudarytos sąlygos nešališkai, 
skaidriai, veiksmingai ir sąžiningai ne 
teisme elektroninėmis priemonėmis spręsti 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
ginčus.

Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie 
vidaus rinkos, visų pirma jos skaitmeninio 
matmens, veikimo ir užtikrinti aukšto lygio 
vartotojų apsaugą, sukuriant platformą, 
kurioje būtų sudarytos sąlygos 
nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, 
veiksmingai ir sąžiningai ne teisme 
elektroninėmis priemonėmis spręsti 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
ginčus.
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Or. en

Pakeitimas 129
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų sutartinių 
ginčų, susijusių su tarpvalstybiniu 
elektroniniu prekių pardavimu ar paslaugų 
teikimu, sprendimui ne teisme, dalyvaujant 
alternatyvaus ginčų sprendimo subjektui, 
atitinkančiam Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą .../.../ES [numerį įrašo 
Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS), ir 
naudojant Europos ginčų elektroninio 
sprendimo platformą.

Šis reglamentas taikomas vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų sutartinių 
ginčų, susijusių su tarpvalstybiniu 
elektroniniu prekių pardavimu ar paslaugų 
teikimu, sprendimui ne teisme, dalyvaujant 
alternatyvaus ginčų sprendimo ne teisme
subjektui, atitinkančiam Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS), ir 
naudojančiam Europos ginčų elektroninio 
sprendimo platformą.

Or. fr

Pakeitimas 130
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų sutartinių 
ginčų, susijusių su tarpvalstybiniu 
elektroniniu prekių pardavimu ar paslaugų 
teikimu, sprendimui ne teisme, dalyvaujant 
alternatyvaus ginčų sprendimo subjektui, 
atitinkančiam Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą .../.../ES [numerį įrašo 

Šis reglamentas taikomas vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų sutartinių 
ginčų, susijusių su tarpvalstybiniu 
elektroniniu prekių pardavimu ar paslaugų 
teikimu, sprendimui ne teisme, dalyvaujant 
alternatyvaus ginčų sprendimo subjektui, 
atitinkančiam Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą .../.../ES [numerį įrašo 
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Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS), ir 
naudojant Europos ginčų elektroninio 
sprendimo platformą.

Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS), ir 
naudojant Europos ginčų elektroninio 
sprendimo platformą.

Šis reglamentas netaikomas komercinės 
veiklos subjekto vartotojui iškeltiems 
ginčams.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad dauguma GAS paslaugų teikėjų buvo įsteigti siekiant suvienodinti 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų galias, būtų netinkama, jei GAS direktyvoje būtų 
reikalaujama, kad tokios įstaigos priimtų spręsti ginčus, kuriuos vartotojams iškėlė įmonės. 
Jeigu GAS direktyvoje nereikalaujama, kad tokiais GAS būtų galima pasinaudoti, tuomet nėra 
prasmės numatyti tokius ginčus GES reglamente.

Pakeitimas 131
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas vartotojų ir
komercinės veiklos subjektų sutartinių 
ginčų, susijusių su tarpvalstybiniu 
elektroniniu prekių pardavimu ar paslaugų 
teikimu, sprendimui ne teisme, dalyvaujant 
alternatyvaus ginčų sprendimo subjektui, 
atitinkančiam Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą .../.../ES [numerį įrašo 
Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr.
2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS), ir 
naudojant Europos ginčų elektroninio 
sprendimo platformą.

Šis reglamentas taikomas vartotojų 
komercinės veiklos subjektams iškeltų 
sutartinių ginčų, susijusių su 
tarpvalstybiniu elektroniniu prekių 
pardavimu ar paslaugų teikimu, sprendimui 
ne teisme, dalyvaujant alternatyvaus ginčų 
sprendimo subjektui, atitinkančiam 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
.../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS), ir 
naudojant Europos ginčų elektroninio 
sprendimo platformą.
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Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turėtų būti taikomas tik vartotojų komercinės veiklos subjektams iškeltiems 
ginčams ir neturėtų apimti komercinės veiklos subjektų vartotojams iškeltų ginčų, 
atsižvelgiant į tai, kad šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti vartotojų apsaugą, o komercinės 
veiklos subjektai turi kitas priemones ginčams su vartotojais spręsti.

Pakeitimas 132
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų sutartinių 
ginčų, susijusių su tarpvalstybiniu
elektroniniu prekių pardavimu ar paslaugų 
teikimu, sprendimui ne teisme, dalyvaujant 
alternatyvaus ginčų sprendimo subjektui, 
atitinkančiam Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą .../.../ES [numerį įrašo 
Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS), ir 
naudojant Europos ginčų elektroninio 
sprendimo platformą.

Šis reglamentas taikomas vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų sutartinių 
ginčų, susijusių su tarpvalstybiniu 
elektroniniu prekių pardavimu ar paslaugų 
teikimu, sprendimui ne teisme, dalyvaujant 
alternatyvaus ginčų sprendimo subjektui, 
kuris veikia nuolat, atitinka Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas 
(EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 
2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 
II skyriuje nustatytus kokybės kriterijus ir 
apie kurį buvo pranešta Komisijai pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
.../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS), ir 
naudojant Europos ginčų elektroninio 
sprendimo platformą 17 straipsnio 2 dalį.

Or. en
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Pakeitimas 133
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) elektroninis prekių pardavimas arba 
paslaugų teikimas – prekių pardavimo arba 
paslaugų teikimo sandoris, kai komercinės 
veiklos subjektas arba to subjekto 
tarpininkas siūlo prekes arba paslaugas 
interneto svetainėje arba kitomis 
elektroninėmis priemonėmis, o vartotojas 
tas prekes arba paslaugas užsisako toje 
svetainėje arba kitomis elektroninėmis 
priemonėmis;

(c) elektroninis prekių pardavimas arba 
paslaugų teikimas – prekių pardavimo arba 
paslaugų, kurioms taikoma Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas 
(EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 
2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų 
GAS), teikimo sandoris, kai komercinės 
veiklos subjektas arba to subjekto 
tarpininkas siūlo prekes arba paslaugas
interneto svetainėje arba kitomis 
elektroninėmis priemonėmis, o vartotojas 
tas prekes arba paslaugas užsisako toje 
svetainėje arba kitomis elektroninėmis 
priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu paaiškinti, kad šis reglamentas taikomas tik tarpvalstybinėms sutartims, kurioms taip 
pat taikoma GAS direktyva.

Pakeitimas 134
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos g punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) ginčų alternatyvaus sprendimo 
procedūra (toliau – GAS procedūra) –
ginčų sprendimo ne teisme procedūra, 
kurioje dalyvauja ginčų sprendimo
subjektas, kuris pats pasiūlo ar priima 

(g) ginčų alternatyvaus sprendimo 
procedūra (toliau – GAS procedūra) – GAS 
subjekto vykdoma ginčų sprendimo ne 
teisme procedūra, kurioje dalyvauja GAS
subjektas, kuris pats pasiūlo ar priima 
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sprendimą arba padeda šalims kartu rasti 
taikų sprendimą;

sprendimą arba padeda šalims kartu rasti 
taikų sprendimą, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas 
(EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 
2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 
2 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Nustačius atskiras GAS apibrėžtis dviejose teisinėse priemonėse būtų sukelta painiava. Todėl 
GES reglamente turėtų būti vartojama ta pati sąvoka kaip ir GAS direktyvoje.

Pakeitimas 135
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos g punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) ginčų alternatyvaus sprendimo 
procedūra (toliau – GAS procedūra) –
ginčų sprendimo ne teisme procedūra, 
kurioje dalyvauja ginčų sprendimo 
subjektas, kuris pats pasiūlo ar priima 
sprendimą arba padeda šalims kartu rasti 
taikų sprendimą;

(g) ginčų alternatyvaus sprendimo 
procedūra (toliau – GAS procedūra) –
nacionalinių ir tarpvalstybinių sutartinių 
ginčų sprendimo ne teisme procedūra, kaip 
nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių 
biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus 
sprendimo, kuria iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 
Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl 
vartotojų GAS) 2 straipsnio 1 dalyje,
kurioje dalyvauja ginčų sprendimo 
subjektas, kuris pats pasiūlo ar priima 
sprendimą arba padeda šalims kartu rasti 
taikų sprendimą, ir kuris atitinka Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas 
(EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 
2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 
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II skyriuje nustatytus kokybės kriterijus;

GAS procedūromis nelaikomos 
procedūros, kuriose dalyvauja ginčų 
sprendimo subjektai, jeigu už ginčų 
sprendimą atsakingi fiziniai asmenys yra 
įdarbinti komercinės veiklos subjekto arba 
gauna bet kokios formos atlygį; jeigu 
ginčas sprendžiamas komercinės veiklos 
subjekto tvarkomose vartotojų skundų 
nagrinėjimo sistemose; jeigu vartotojas ir 
komercinės veiklos subjektas ar jų 
atstovai tiesiogiai veda derybas ir jeigu 
ginčą teisėjas mėgina išspręsti teisminio 
proceso dėl to ginčo metu;

Or. en

Pakeitimas 136
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos g punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GAS procedūromis nelaikomos 
procedūros, kuriose dalyvauja ginčų 
sprendimo subjektai, jeigu už ginčų 
sprendimą atsakingi fiziniai asmenys yra 
įdarbinti tik komercinės veiklos subjekto; 
jeigu ginčas sprendžiamas komercinės 
veiklos subjekto tvarkomose vartotojų 
skundų nagrinėjimo sistemose; jeigu 
vartotojas ir komercinės veiklos subjektas 
ar jų atstovai tiesiogiai veda derybas ir 
jeigu ginčą teisėjas mėgina išspręsti 
teisminio proceso dėl to ginčo metu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 137
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos g punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GAS procedūromis nelaikomos 
procedūros, kuriose dalyvauja ginčų 
sprendimo subjektai, jeigu už ginčų 
sprendimą atsakingi fiziniai asmenys yra 
įdarbinti tik komercinės veiklos subjekto;
jeigu ginčas sprendžiamas komercinės 
veiklos subjekto tvarkomose vartotojų 
skundų nagrinėjimo sistemose; jeigu 
vartotojas ir komercinės veiklos subjektas 
ar jų atstovai tiesiogiai veda derybas ir 
jeigu ginčą teisėjas mėgina išspręsti 
teisminio proceso dėl to ginčo metu;

GAS procedūromis nelaikomos 
procedūros, jeigu ginčas sprendžiamas 
komercinės veiklos subjekto tvarkomose 
vartotojų skundų nagrinėjimo sistemose; 
jeigu vartotojas ir komercinės veiklos 
subjektas ar jų atstovai tiesiogiai veda 
derybas ir jeigu ginčą teisėjas mėgina 
išspręsti teisminio proceso dėl to ginčo 
metu;

Or. en

Pagrindimas

Komercinės veiklos subjektų organizacijos viduje taikomos taikinimo paslaugos neturėtų būti 
atmestos, nes tai svarbi alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmo dalis. Rekomendacijoje
Nr. 98/257/EB tokios rūšies taikinimas yra galimas, jei tenkinamos tam tikros sąlygos. 
Taikinimas organizacijos viduje gali sukurti tikrą ne teisme sprendžiamų ginčų pridėtinę 
vertę, nes per jį užtikrinamos techninės ir konkrečiai organizacijai būdingos žinios ir tai 
leidžia sukurti abiems šalims naudingą glaudų taikinimą.

Pakeitimas 138
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos g punkto pirmos pastraipos pirmas papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GAS procedūromis nelaikomos 
procedūros, kuriose dalyvauja ginčų 
sprendimo subjektai, jeigu už ginčų 
sprendimą atsakingi fiziniai asmenys yra 
įdarbinti tik komercinės veiklos subjekto, 
išskyrus atvejus, kai šie subjektai pagal 17 
straipsnį laikosi II skyriuje nustatytų 
bendrųjų reikalavimų ir jei tenkinamos 
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šios sąlygos:
– už ginčo sprendimą atsakingi fiziniai 
asmenys nėra hierarchine prasme 
pavaldūs komercinės veiklos subjektui ir 
negali gauti iš jo nurodymų;
– už ginčo sprendimą atsakingų fizinių 
asmenų atlygis nepriklauso nuo ginčo 
sprendimo procedūros rezultato;
– už ginčo sprendimą atsakingi asmenys 
pastaruosius trejus metus prieš pradėdami 
eiti pareigas nėra dirbę atitinkamam 
komercinės veiklos subjektui;
– ginčų sprendimo subjekto veiklą kasmet 
vertina kompetentinga valstybės narės, 
kurioje jis yra įsisteigęs pagal šioje 
direktyvoje nustatytus principus, 
institucija.

Or. en

Pagrindimas

Komercinės veiklos subjektų organizacijos viduje taikomos taikinimo paslaugos neturėtų būti 
atmestos, nes tai svarbi alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmo dalis. Rekomendacijoje
Nr. 98/257/EB tokios rūšies taikinimas yra galimas, jei tenkinamos tam tikros sąlygos. 
Taikinimas organizacijos viduje gali sukurti tikrą ne teisme sprendžiamų ginčų pridėtinę 
vertę, nes per jį užtikrinamos techninės ir konkrečiai organizacijai būdingos žinios ir tai 
leidžia sukurti abiems šalims naudingą glaudų taikinimą.

Pakeitimas 139
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) ginčų alternatyvaus sprendimo 
subjektas (toliau – GAS subjektas) –
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
.../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 

(h) ginčų alternatyvaus sprendimo 
subjektas (toliau – GAS subjektas) –
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
.../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
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(Direktyva dėl vartotojų GAS) 4 straipsnio
e punkte nurodytas subjektas, apie kurį 
Komisijai pranešta pagal tos direktyvos 12 
straipsnio 2 dalį;

(Direktyva dėl vartotojų GAS) 17
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka į 
sąrašą įtrauktas subjektas;

Or. en

Pagrindimas

GAS subjektą tinkamiau apibrėžti remiantis GAS direktyvos 17 straipsnio 2 dalies sąraše 
nustatytais subjektais, o ne apibrėžti juos pagal GAS direktyvos 4 straipsnio e punktą, nes 
GAS paslaugų teikėjai turėtų būti laikomi GAS subjektais, jei kompetentinga institucija 
patvirtina, kad jie atitinka nustatytus kokybės standartus.

Pakeitimas 140
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) šalis ieškovė – vartotojas arba 
komercinės veiklos subjektas, pateikęs 
skundą per Europos ginčų elektroninio 
sprendimo platformą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad dauguma GAS paslaugų teikėjų buvo įsteigti siekiant suvienodinti 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų galias, būtų netinkama, jei GAS direktyvoje būtų 
reikalaujama, kad tokios įstaigos priimtų spręsti ginčus, kuriuos vartotojams iškėlė įmonės. 
Jeigu GAS direktyvoje nereikalaujama, kad tokiais GAS būtų galima pasinaudoti, tuomet nėra 
prasmės numatyti tokius ginčus GES reglamente.

Pakeitimas 141
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) šalis ieškovė – vartotojas arba 
komercinės veiklos subjektas, pateikęs 
skundą per Europos ginčų elektroninio 
sprendimo platformą;

(i) šalis ieškovė – vartotojas, pateikęs 
skundą per Europos ginčų elektroninio 
sprendimo platformą;

Or. fr

Pakeitimas 142
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) šalis atsakovė – vartotojas arba 
komercinės veiklos subjektas, dėl kurio 
per Europos ginčų elektroninio 
sprendimo platformą pateiktas skundas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 143
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) šalis atsakovė – vartotojas arba
komercinės veiklos subjektas, dėl kurio per 
Europos ginčų elektroninio sprendimo 
platformą pateiktas skundas;

(j) šalis atsakovė – komercinės veiklos 
subjektas, dėl kurio per Europos ginčų 
elektroninio sprendimo platformą pateiktas 
skundas;

Or. fr

Pakeitimas 144
Robert Rochefort
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija sukuria Europos ginčų 
elektroninio sprendimo platformą (toliau –
GES platforma).

1. Komisija specialioje interneto 
svetainėje sukuria Europos ginčų 
elektroninio sprendimo platformą (toliau –
GES platforma).

Or. fr

Pakeitimas 145
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija sukuria Europos ginčų 
elektroninio sprendimo platformą (toliau –
GES platforma).

1. Komisija sukuria Europos ginčų 
elektroninio sprendimo platformą (toliau –
GES platforma) ir pateikia aiškiai 
pastebimas nuorodas į portalą „Jūsų 
Europa“ ir kitas Komisijos interneto 
svetaines, pvz., Europos vartotojų centro 
tinklo interneto svetainė, kuriose 
vartotojams pateikiama informacija.

Or. en

Pakeitimas 146
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. GES platforma yra sąveiki interneto 
svetainė, kuria galima nemokamai ir 
visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis 
naudotis elektroninėmis priemonėmis. GES 

2. GES platforma yra sąveiki interneto 
svetainė, kuria galima nemokamai ir 
visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis 
naudotis elektroninėmis priemonėmis. GES 
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platforma yra vienintelis prieigos taškas 
vartotojams ir komercinės veiklos 
subjektams, norintiems ne teisme išspręsti 
ginčus, kuriems taikomas šis reglamentas.

platforma yra vienintelis prieigos taškas 
vartotojams, ieškantiems informacijos apie 
sutartinių ginčų, kylančių tarp vartotojų 
ir komercinės veiklos subjektų dėl prekių 
pardavimo ar paslaugų teikimo, 
sprendimą ne teisme ir (arba) norintiems 
ne teisme išspręsti ginčus, kuriems 
taikomas šis reglamentas.

Or. fr

Pakeitimas 147
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. GES platforma yra sąveiki interneto 
svetainė, kuria galima nemokamai ir 
visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis 
naudotis elektroninėmis priemonėmis. GES 
platforma yra vienintelis prieigos taškas 
vartotojams ir komercinės veiklos 
subjektams, norintiems ne teisme išspręsti
ginčus, kuriems taikomas šis reglamentas.

2. GES platforma yra sąveiki interneto 
svetainė, kuria galima nemokamai ir 
visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis 
naudotis elektroninėmis priemonėmis. GES 
platforma yra vienintelis prieigos taškas 
vartotojams ir komercinės veiklos 
subjektams, norintiems perduoti ginčus 
GAS subjektams, apie kuriuos pranešta 
Europos Komisijai pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
.../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] 
dėl vartotojų ginčų alternatyvaus 
sprendimo, kuria iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 
Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl 
vartotojų GAS) nustatytą tvarką.

Or. en

Pakeitimas 148
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. GES platformoje teikiama informacija 
apie sutartinių ginčų, kylančių tarp 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų 
dėl prekių pardavimo ar paslaugų 
teikimo, sprendimą ne teisme.

Or. fr

Pakeitimas 149
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) informuoti komercinės veiklos 
subjektą apie jam pateiktą skundą;

Or. en

Pakeitimas 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) remiantis elektroninėje skundo formoje 
pateikta informacija, šalims pasiūlyti vieną 
arba kelis kompetentingus GAS subjektus, 
prireikus suteikti informacijos apie jų 
įkainius, kalbą arba kalbas, kuria (-omis) 
bus atliekama procedūra, apytikslę
procedūros trukmę arba tai, kad pagal 
šalies ieškovės pateiktą informaciją 
negalima nustatyti kompetentingo GAS 
subjekto;

(b) remiantis elektroninėje skundo formoje 
pateikta informacija, nustatyti vieną arba 
kelis GAS subjektus, kompetentingus 
nagrinėti ginčą, prireikus suteikti šalims
informacijos apie procedūros išlaidas, 
procesines taisykles, susijusias su ribomis 
ir terminais, jei tokios taisyklės yra, kalbą 
arba kalbas, kuria (-omis) bus atliekama
procedūra, vidutinę procedūros trukmę ir 
privalomąjį arba neprivalomąjį šios 
procedūros rezultatų pobūdį;
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Or. en

Pakeitimas 151
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) informuoti komercinės veiklos 
vykdytoją apie jam pateiktą skundą;

Or. el

Pakeitimas 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) jeigu negalima nustatyti nė vieno 
kompetentingo GAS subjekto, informuoti 
šalį ieškovę, kad remiantis pateikta 
informacija nebuvo galima nustatyti nė 
vieno kompetentingo GAS subjekto;

Or. en

Pakeitimas 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) paraginti šalį atsakovę, jei ji yra 
komercinės veiklos subjektas, nurodyti, ar 
ji turi pareigą arba įsipareigojo naudotis
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konkretaus GAS subjekto paslaugomis
ginčams, kuriems taikomas šis
reglamentas, spręsti;

Or. en

Pakeitimas 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bc) paraginti šalis susitarti dėl 
kompetentingo GAS subjekto, kurio 
paslaugomis šalys naudosis spręsdamos 
savo ginčą, arba, jeigu buvo nustatytas 
daugiau nei vienas GAS subjektas, –
susitarti dėl vieno iš nustatytų GAS 
subjektų; 

Or. en

Pakeitimas 155
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) perduoti skundus GAS subjektui, į kurį 
šalys susitarė kreiptis;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein



AM\903360LT.doc 45/94 PE489.696v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) sudaryti šalims ir GAS subjektui 
sąlygas ginčo sprendimo procedūrą atlikti 
elektroninėmis priemonėmis;

(d) pasiūlyti nemokamą elektroninę bylų 
valdymo priemonę, kuri leidžia šalims ir 
GAS subjektui ginčo sprendimo procedūrą 
atlikti elektroninėmis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 157
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) sudaryti šalims ir GAS subjektui 
sąlygas pasinaudoti elektronine vertimo 
funkcija;

Or. en

Pakeitimas 158
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) užtikrinti grįžtamojo ryšio sistemą, 
kuria šalys galėtų pateikti savo nuomonę 
apie GES platformos veikimą ir ginčą 
tvarkiusį GAS subjektą;

(f) užtikrinti grįžtamojo ryšio sistemą, 
kuria šalys galėtų pateikti savo nuomonę 
apie GES platformos veikimą ir ginčą 
tvarkiusį GAS subjektą ir vėliau leisti 
susipažinti su šios grįžtamojo ryšio 
sistemos informacija, kad kitos šalys 
galėtų lengviau pasirinkti jų ginčą 
spręsiantį GAS subjektą;
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Or. en

Pakeitimas 159
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) pasiūlyti nemokamą elektroninę bylų 
valdymo priemonę, kuri leidžia šalims ir 
GAS subjektui ginčo sprendimo 
procedūrą atlikti elektroninėmis 
priemonėmis per platformą;

Or. el

Pakeitimas 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) skelbti informaciją apie GAS subjektus, 
apie kuriuos Komisijai pranešta pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
.../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS) 17 
straipsnio 2 dalį ir kurie nagrinėja ginčus, 
kuriems taikomas šis reglamentas;

(g) skelbti informaciją apie GAS subjektus, 
apie kuriuos Komisijai pranešta pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
.../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS) 17 
straipsnio 2 dalį ir kurie nagrinėja ginčus, 
kuriems taikomas šis reglamentas. 
Pateikiama informacija turėtų būti aiški ir 
nedviprasmiška, lengvai prieinama 
naudojant elektronines priemones ir 
nuolat atnaujinama;

Or. en
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Pakeitimas 161
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) skelbti informaciją apie GAS subjektus, 
apie kuriuos Komisijai pranešta pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
.../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS) 17 
straipsnio 2 dalį ir kurie nagrinėja ginčus, 
kuriems taikomas šis reglamentas;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. el

Pakeitimas 162
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija yra atsakinga už GES 
platformos plėtotę, veikimą, techninę 
priežiūrą ir duomenų saugumą.

5. Komisija yra atsakinga už GES 
platformos plėtotę, veikimą, vertimą, 
patrauklumą, techninę priežiūrą, 
finansavimą ir duomenų saugumą.
Platformos plėtotė, veikimas, 
patrauklumas ir techninė priežiūra turi 
atitikti „privatumo nuo pat pradžių“ 
(angl. privacy by design) principą, be to, 
platforma, kiek įmanoma, turi būti 
prieinama visiems (naudojama visų, 
įskaitant pažeidžiamus asmenis, be 
specialaus pritaikymo).

Or. fr
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Pakeitimas 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija yra atsakinga už GES 
platformos plėtotę, veikimą, techninę 
priežiūrą ir duomenų saugumą.

5. Komisija yra atsakinga už GES 
platformos plėtotę, veikimą, įskaitant visas 
šiame reglamente nustatytas vertimo 
funkcijas, techninę priežiūrą, finansavimą
ir duomenų saugumą.

Or. en

Pakeitimas 164
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija yra atsakinga už GES 
platformos plėtotę, veikimą, techninę 
priežiūrą ir duomenų saugumą.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. el

Pakeitimas 165
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija užtikrina, kad GES 
platformoje saugoma informacija apie 
GAS procedūras ir jų ypatumus būtų 
teisinga ir atnaujinama.
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Or. fr

Pakeitimas 166
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ginčų elektroninio sprendimo tarpininkų
tinklas

Ginčų elektroninio sprendimo 
informacinių centrų tinklas

Or. en

Pakeitimas 167
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
GES informacinį centrą ir pateikia 
Komisijai jo pavadinimą ir kontaktinius 
duomenis. Valstybės narės gali perduoti 
atsakomybę už GES informacinį centrą 
nacionaliniams Europos vartotojų centrų 
tinklo nariams, vartotojų asociacijoms ar 
bet kokioms kitoms įstaigoms. Kiekvienas 
GES informacinis centras sudaro sąlygas 
bent dviejų ginčų elektroninio sprendimo 
tarpininkų (toliau – GES tarpininkai) 
veiklai.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
GES informacinį centrą ir pateikia 
Komisijai jo pavadinimą ir kontaktinius 
duomenis. Valstybės narės gali perduoti 
atsakomybę už GES informacinį centrą 
nacionaliniams Europos vartotojų centrų 
tinklo nariams, vartotojų asociacijoms ar 
bet kokioms kitoms įstaigoms.

Or. en

Pagrindimas

Konkrečiai nurodant GES informacinius centrus ir GES tarpininkus sukuriamas 
nereikalingas dubliavimas. Būtų geriau nustatyti GES informacinių centrų funkcijas ir leisti 
valstybėms narėms pasirinkti geriausią šių funkcijų įgyvendinimo tvarką. Taip pat būtų 
naudinga paaiškinti, kokios rūšies pagalba turėtų būti teikiama.
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Pakeitimas 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną
GES informacinį centrą ir pateikia 
Komisijai jo pavadinimą ir kontaktinius 
duomenis. Valstybės narės gali perduoti 
atsakomybę už GES informacinį centrą 
nacionaliniams Europos vartotojų centrų 
tinklo nariams, vartotojų asociacijoms ar 
bet kokioms kitoms įstaigoms. Kiekvienas 
GES informacinis centras sudaro sąlygas 
bent dviejų ginčų elektroninio sprendimo 
tarpininkų (toliau – GES tarpininkai) 
veiklai.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria savo 
atitinkamą Europos vartotojų centro 
tinklą kaip GES informacinį centrą ir 
pateikia Komisijai jo pavadinimą ir 
kontaktinius duomenis. Kiekvienas GES 
informacinis centras sudaro sąlygas bent 
dviejų vartotojų patarėjų veiklai.

Or. en

Pakeitimas 169
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. GES tarpininkai padeda spręsti su per 
platformą pateiktais skundais susijusius 
ginčus, vykdydami šias užduotis:

2. GES informaciniai centrai padeda 
spręsti su per platformą pateiktais skundais 
susijusius ginčus, vykdydami šias užduotis:

Or. en

Pakeitimas 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. GES tarpininkai padeda spręsti su per 
platformą pateiktais skundais susijusius 
ginčus, vykdydami šias užduotis:

2. GES informaciniai centrai padeda 
spręsti su per platformą pateiktais skundais 
susijusius ginčus, vykdydami šias užduotis:

Or. en

Pakeitimas 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prireikus padeda šalims ir 
kompetentingam GAS subjektui keistis 
informacija;

(a) paprašius padeda šalims ir sudaro 
palankesnes sąlygas šalims ir
kompetentingam GAS subjektui keistis 
informacija. Tai visų pirma gali apimti:

Or. en

Pakeitimas 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pagalbą pateikiant skundą ir, jei 
tinkama, kitus dokumentus;

Or. en

Pakeitimas 173
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) teikiant šalims ir GAS subjektams 
bendro pobūdžio informaciją apie GES 
informacinio centro, kuriame veikia susiję 
vartotojų patarėjai, valstybėje narėje 
galiojančias vartotojų teises, susijusias su 
prekių pardavimų arba paslaugų teikimu;

Or. en

Pakeitimas 174
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) teikiant informaciją apie GES 
platformos veikimą;

Or. en

Pakeitimas 175
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) teikiant šalims nustatytuose GAS 
subjektuose taikomų procesinių taisyklių 
išaiškinimus;

Or. en

Pakeitimas 176
Robert Rochefort
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) prireikus padeda vartotojams užpildyti 
elektroninę skundo formą;

Or. fr

Pakeitimas 177
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) teikiant elektroninę skundo formą ir, 
jei reikia, susijusius dokumentus, 
informuoti pareiškėją apie GES 
platformos veikimą;

Or. el

Pakeitimas 178
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) prireikus teikia šalims pagrindinę 
informaciją apie svarbiausias nuostatas, 
taikomas vartotojų teisių srityje;

Or. fr

Pakeitimas 179
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) praneša vartotojams apie kitus teisių 
gynimo būdus, jeigu skundo neįmanoma 
išspręsti per platformą, pvz., jeigu 
komercinės veiklos subjektas nesutinka 
taikyti GAS;

(b) praneša šaliai ieškovei apie kitus teisių 
gynimo būdus, jeigu skundo neįmanoma 
išspręsti per GES platformą, pvz., jeigu 
šalys nesutinka taikyti GAS, negalima 
nustatyti nė vieno kompetentingos GAS 
subjekto arba GAS subjektas negali 
spręsti ginčo remdamasis savo 
procesinėmis taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimas 180
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) teikia Komisijai ir valstybėms narėms 
metinę veiklos ataskaitą, pagrįstą praktine 
patirtimi, sukaupta vykdant jų užduotis;

(c) teikia Komisijai, Europos Parlamentui
ir valstybėms narėms metinę veiklos 
ataskaitą, pagrįstą praktine patirtimi, 
sukaupta vykdant jų užduotis;

Or. en

Pakeitimas 181
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija nustato ginčų elektroninio 
sprendimo tarpininkų tinklą (toliau –
GES tarpininkų tinklas), kuriuo GES 
tarpininkams sudaromos sąlygos 
bendradarbiauti ir vykdyti 2 dalyje 

Išbraukta.
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nustatytas užduotis.

Or. en

Pakeitimas 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija nustato ginčų elektroninio 
sprendimo tarpininkų tinklą (toliau – GES 
tarpininkų tinklas), kuriuo GES 
tarpininkams sudaromos sąlygos 
bendradarbiauti ir vykdyti 2 dalyje 
nustatytas užduotis.

3. Komisija nustato GES informacinių 
centrų tinklą (toliau – GES informacinių 
centrų tinklas), kuriuo GES 
informaciniams centrams sudaromos 
sąlygos bendradarbiauti ir vykdyti 2 dalyje 
nustatytas užduotis.

Or. en

Pakeitimas 183
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, tinkamai apmoko 
elektroninių ginčų tarpininkus, kad jie 
įgytų patirtį, reikalingą jų pareigoms 
pagal 2 punktą vykdyti.

Or. el

Pakeitimas 184
Ashley Fox
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bent kartą per metus Komisija rengia 
GES tarpininkų tinklo narių susitikimą, 
kad būtų galima dalytis geriausia patirtimi 
ir aptarti su GES platformos veikimu 
susijusias pasikartojančias problemas.

4. Bent kartą per metus Komisija rengia 
GES informacinių centrų tinklo narių 
susitikimą, kad būtų galima dalytis 
geriausia patirtimi ir aptarti su GES 
platformos veikimu susijusias 
pasikartojančias problemas.

Or. en

Pakeitimas 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Bent kartą per metus Komisija rengia 
GES tarpininkų tinklo narių susitikimą, 
kad būtų galima dalytis geriausia patirtimi 
ir aptarti su GES platformos veikimu 
susijusias pasikartojančias problemas.

4. Bent du kartus per metus Komisija 
rengia GES informacinių centrų tinklo 
narių susitikimą, kad būtų galima dalytis 
geriausia patirtimi ir aptarti su GES 
platformos veikimu susijusias 
pasikartojančias problemas.

Or. en

Pakeitimas 186
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
GES tarpininkų bendradarbiavimo 
taisykles. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
taikant 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą 

5. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
GES informacinių centrų
bendradarbiavimo taisykles. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami taikant 15 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
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nagrinėjimo procedūrą. procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 187
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgyvendinimo aktais nustato
GES tarpininkų bendradarbiavimo 
taisykles. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
taikant 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

5. Komisija pagal 16 straipsnį dėl GES 
informacinių centrų bendradarbiavimo 
taisyklių įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus.

Or. en

Pakeitimas 188
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Norėdama pateikti skundą GES 
platformai šalis ieškovė užpildo 
elektroninę skundo formą, pateiktą 
platformos interneto svetainėje. Šalis 
ieškovė prie skundo gali pridėti bet kokius 
elektroninio formato dokumentus tam 
skundui pagrįsti.

1. Norėdamas pateikti skundą GES 
platformai vartotojas užpildo elektroninę 
skundo formą, pateiktą platformos 
interneto svetainėje. Vartotojas prie 
skundo gali pridėti bet kokius elektroninio 
formato dokumentus tam skundui pagrįsti.

Or. en

Pagrindimas

GES platformoje turėtų būti priimami spręsti tik vartotojų komercinės veiklos subjektams 
iškelti skundai, nes GAS nebus pakankamai gerai išvystytas, kad sudarytų sąlygas GES 
platformai spręsti komercinės veiklos subjektų vartotojams iškeltus ginčus.
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Pakeitimas 189
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. GES platformoje pateikiamas vadovas, 
skirtas padėti šalims ieškovėms užpildyti 
elektroninę skundo formą.

Or. fr

Pakeitimas 190
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šalies ieškovės pateiktos informacijos 
turi pakakti kompetentingam GAS 
subjektui nustatyti Ši informacija nurodyta 
priede.

2. Vartotojo pateiktos informacijos turi 
pakakti kompetentingam GAS subjektui 
nustatyti Ši informacija nurodyta priede.

Or. en

Pakeitimas 191
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Platformai pateiktas skundas tvarkomas 
su sąlyga, kad užpildyta visa skundo 
forma.

1. GES platformai pateiktas skundas 
tvarkomas su sąlyga, kad užpildytos visos
skundo formos dalys. Jei šio reikalavimo 
nesilaikoma, GES platforma praneša 
šaliai ieškovei, kad skundas atmetamas, ir 
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pateikia tokio atmetimo priežastis. Be to, 
platforma pasiūlo šaliai ieškovei 
pasinaudoti, jei ji to pageidauja, 
kompetentingo tarpininko pagalba pildant 
elektroninę skundo formą. Jei šalis 
ieškovė sutinka, tarpininkas šiuo tikslu su 
ja susisiekia.

Or. fr

Pakeitimas 192
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Platformai pateiktas skundas tvarkomas 
su sąlyga, kad užpildyta visa skundo 
forma.

1. Platformai pateiktas skundas tvarkomas 
su sąlyga, kad užpildyta visa skundo 
forma. Nagrinėjant skundą šalys 
neprivalo dalyvauti fiziškai.

Or. en

Pakeitimas 193
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Platformai pateiktas skundas tvarkomas 
su sąlyga, kad užpildyta visa skundo
forma.

1. GES platformai pateiktas skundas 
tvarkomas su sąlyga, kad užpildyti visi 
privalomi skundo formos laukeliai. Jeigu 
skundo formoje trūksta informacijos, šalis 
ieškovė informuojama apie galimybę 
kreiptis į GES informacinį centrą.

Or. en
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Pakeitimas 194
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gavus visą užpildytą skundo formą, iš 
GES platformos išsiunčiami atitinkami 
e. laiškai: šaliai ieškovei e. laiškas skundo 
kalba, šaliai atsakovei – e. laiškas sutarties 
kalba, kuriuose:

2. Gavus visą užpildytą skundo formą, iš 
GES platformos komercinės veiklos 
subjektui sutarties arba interneto svetainės
kalba perduodama ši informacija:

Or. en

Pagrindimas

It may mislead consumers to be presented with a choice of all possible ADR entities before 
the trader has indicated whether or not he would be willing to use one or more of those 
entities. Instead the trader should be asked to indicate first whether they are committed to use 
a certain ADR entity or obliged to do so or are willing to do so for this specific case. This will 
improve efficiency and reduce the likelihood of consumers being disappointed or misled. 
Consumers should also clearly be informed that they may not be able to conduct dispute 
resolution proceedings in all official languages of the EU and should be informed what 
language options are provided by relevant ADR entities.

Pakeitimas 195
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gavus visą užpildytą skundo formą, iš 
GES platformos išsiunčiami atitinkami 
e. laiškai: šaliai ieškovei e. laiškas skundo 
kalba, šaliai atsakovei – e. laiškas sutarties 
kalba, kuriuose:

2. Gavus visą užpildytą skundo formą, iš 
GES platformos lengvai suprantamu būdu 
ir nedelsiant šaliai atsakovei sutarties arba 
interneto svetainės kalba perduodama ši 
informacija:

Or. en
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Pakeitimas 196
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nurodomas skundo pobūdis ir 
pagrindai;

Or. el

Pakeitimas 197
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nurodoma, kad šalys turi susitarti dėl 
vieno kompetentingo GAS subjekto, 
kuriam būtų galima perduoti skundą;

(a) nurodomas skundo pobūdis ir 
pagrindai;

Or. en

Pakeitimas 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nurodoma, kad šalys turi susitarti dėl 
vieno kompetentingo GAS subjekto, 
kuriam būtų galima perduoti skundą;

(a) nurodoma, kad šalys turi susitarti dėl 
vieno kompetentingo GAS subjekto, 
kuriam būtų galima perduoti skundą, ir kad 
pasirinkdamos tą GAS subjektą jos 
susitaria pradėti ginčo sprendimo 
procedūrą;

Or. en
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Pakeitimas 199
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) nurodoma, kad šalys turi susitarti dėl 
kompetentingo GAS subjekto, kad jam 
būtų galima perduoti skundą;

Or. en

Pakeitimas 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) jei šalis atsakovė yra komercinės 
veiklos subjektas, ji raginama per 
septynias dienas nuo pranešimo gavimo 
nurodyti, ar ji turi pareigą pagal 
nacionalinę teisę arba įsipareigojo 
naudotis konkretaus GAS subjekto 
paslaugomis ir, jei tinkama, ar ji nori
pasinaudoti kitu c punkto sąraše nurodytu 
GAS subjektu;

Or. en

Pakeitimas 201
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) jei šalis atsakovė yra komercinės 
veiklos subjektas, ji raginama per 
septynias dienas nuo pranešimo gavimo iš 
nustatyto sąrašo pasirinkti vieną arba 
daugiau GAS subjektų, nurodant, kad 
vartotojas neprivalo to daryti;

Or. en

Pakeitimas 202
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ac) jei šalis atsakovė yra vartotojas, o 
komercinės veiklos subjektas yra šalis 
ieškovė, kuri skundo formoje nurodė, kad 
ji pagal nacionalinę teisė turi pareigą 
arba įsipareigojo naudotis konkretaus
GAS subjekto paslaugomis, šalis atsakovė 
raginama per septynias dienas nuo 
pranešimo gavimo pasinaudoti šiuo 
konkrečiu GAS subjektu, nurodant, kad 
vartotojas neprivalo to daryti;

Or. en

Pakeitimas 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ad) nurodoma, kad jei vartotojas 
pasirenka GAS subjektą, kurio
paslaugomis komercinės veiklos 
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vykdytojas turi pareigą, įsipareigojo arba 
nori naudotis, skundas per platformą 
automatiškai perduodamas tam GAS 
subjektui;

Or. en

Pakeitimas 204
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nurodoma, kad jei šalys nesusitaria dėl 
vieno kompetentingo GAS subjekto arba 
jei toks subjektas nenustatytas, skundas 
toliau tvarkomas nebus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 205
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nurodoma, kad jei šalys nesusitaria dėl 
vieno kompetentingo GAS subjekto arba 
jei toks subjektas nenustatytas, skundas 
toliau tvarkomas nebus;

(b) raginama, kad komercinės veiklos 
subjektas per septynias dienas nuo 
pranešimo gavimo nurodytų, ar jis pagal 
nacionalinę teisę turi pareigą arba 
įsipareigojo naudotis konkretaus GAS 
subjekto paslaugomis, ir, jei tinkama, ar 
jis nori pasinaudoti kito c punkto sąraše 
nurodyto GAS subjekto paslaugomis;

Or. en
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Pakeitimas 206
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) nurodoma, kad jei vartotojas 
pasirenka GAS subjektą, kurio
paslaugomis komercinės veiklos subjektas 
turi pareigą, įsipareigojo arba nori 
naudotis, skundas per platformą 
automatiškai perduodamas tam GAS 
subjektui;

Or. en

Pakeitimas 207
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) nurodoma, kad jei šalys nesusitaria 
dėl vieno kompetentingo GAS subjekto
arba jei toks subjektas nenustatytas, 
skundas toliau tvarkomas nebus;

Or. en

Pakeitimas 208
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jei kompetentingi GAS subjektai 
nustatyti – pateikiamas jų sąrašas;

(c) jei kompetentingi GAS subjektai 
nustatyti – pateikiamas jų sąrašas. Sąraše 
taip pat pateikiami šie kiekvieno subjekto 
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duomenys:

Or. en

Pakeitimas 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) jei kompetentingi GAS subjektai 
nustatyti – pateikiamas jų sąrašas;

(c) jei kompetentingi GAS subjektai 
nustatyti – pateikiamas jų sąrašas. Sąraše 
taip pat pateikiami šie kiekvieno subjekto 
duomenys:

Or. en

Pakeitimas 210
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) GAS subjekto pavadinimas ir interneto 
adresas;

Or. en

Pakeitimas 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) GAS subjekto pavadinimas ir interneto 
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adresas;

Or. en

Pakeitimas 212
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kalba arba kalbos, kuria (-omis) bus 
atliekama procedūra;

Or. en

Pakeitimas 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jei taikytina, procedūros išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 214
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) vidutinė GAS procedūros trukmė;

Or. en
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Pakeitimas 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kalba arba kalbos, kuria (-omis) bus 
atliekama procedūra;

Or. en

Pakeitimas 216
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) privalomasis arba neprivalomasis
procedūros rezultatų pobūdis;

Or. en

Pakeitimas 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) vidutinė GAS procedūros trukmė;

Or. en

Pakeitimas 218
Ashley Fox
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto v papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) pagrindai, kuriais remdamasis GAS 
subjektas gali atsisakyti nagrinėti pateiktą 
skundą;

Or. en

Pakeitimas 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto v papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) privalomasis arba neprivalomasis 
procedūros rezultatų pobūdis;

Or. en

Pakeitimas 220
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punkto vi papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) pagrindai, kuriais remdamasis GAS 
subjektas gali atsisakyti nagrinėti pateiktą 
skundą pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo 
Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS) 5 straipsnio 
4 ir 5 dalis;
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Or. en

Pakeitimas 221
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vartotojas raginamas iš pateikto sąrašo 
pasirinkti vieną arba kelis GAS subjektus, 
nurodant, kad vartotojas neprivalo to 
daryti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vartotojas raginamas iš pateikto sąrašo 
pasirinkti vieną arba kelis GAS subjektus, 
nurodant, kad vartotojas neprivalo to 
daryti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 223
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) komercinės veiklos subjektas 
raginamas iš pateikto sąrašo pasirinkti 

Išbraukta.
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vieną ar kelis GAS subjektus, jeigu nė 
vienas iš tų subjektų nėra subjektas, kurio 
paslaugomis komercinės veiklos subjektas 
įsipareigojo naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 
10 straipsnio 1 dalį;

Or. en

Pakeitimas 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) komercinės veiklos subjektas 
raginamas iš pateikto sąrašo pasirinkti 
vieną ar kelis GAS subjektus, jeigu nė 
vienas iš tų subjektų nėra subjektas, kurio 
paslaugomis komercinės veiklos subjektas 
įsipareigojo naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 
10 straipsnio 1 dalį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 225
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) nurodoma, kad jei vartotojas 
pasirenka GAS subjektą, kurio 
paslaugomis komercinės veiklos subjektas 
įsipareigojo naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 
10 straipsnio 1 dalį, skundas bus 
automatiškai per platformą perduotas tam 
GAS subjektui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 226
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) nurodoma, kad jei vartotojas 
pasirenka GAS subjektą, kurio 
paslaugomis komercinės veiklos subjektas 
įsipareigojo naudotis pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 
10 straipsnio 1 dalį, skundas bus 
automatiškai per platformą perduotas tam 
GAS subjektui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytoje informacijoje taip 
pat pateikiami šie kiekvieno subjekto 
duomenys:

Išbraukta.

(a) prireikus, jų įkainiai;
(b) kalba arba kalbos, kuria (-omis) bus 
atliekama procedūra;
(c) apytikslė procedūros trukmė;
(d) jei taikytina, poreikis šalims arba jų 
atstovams fiziškai dalyvauti;
(e) privalomasis arba neprivalomasis 
procedūros rezultatų pobūdis.

Or. en

Pakeitimas 228
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytoje informacijoje taip 
pat pateikiami šie kiekvieno subjekto 
duomenys:

3. iš komercinės veiklos subjekto gavus 2 
dalies b punkte nurodytą informaciją 
platforma skundo kaba vartotojui
pateikiami šie duomenys:

Or. en

Pakeitimas 229
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) prireikus, jų įkainiai; (a) nurodoma, kad šalys turi susitarti dėl 
vieno kompetentingo GAS subjekto, kad 
jam būtų perduotas skundas;

Or. en

Pakeitimas 230
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kalba arba kalbos, kuria (-omis) bus 
atliekama procedūra;

(b) nurodoma, kad jei vartotojas 
pasirenka GAS subjektą, kurio
paslaugomis komercinės veiklos subjektas
turi pareigą, įsipareigojo arba nori 
naudotis, skundas per platformą 
automatiškai perduodamas tam GAS 
subjektui, nurodant, kad jei vartotojas 
pasirenka GAS subjektą, kurio
paslaugomis komercinės veiklos subjektas
turi pareigą, įsipareigojo arba nori 
naudotis, skundas per platformą 
automatiškai perduodamas tam GAS 
subjektui;

Or. en

Pakeitimas 231
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) apytikslė procedūros trukmė; (c) nurodoma, kad jei šalys nesusitaria dėl 
vieno kompetentingo GAS subjekto arba 
jei toks subjektas nenustatytas, skundas 
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toliau tvarkomas nebus;

Or. en

Pakeitimas 232
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) jei taikytina, poreikis šalims arba jų 
atstovams fiziškai dalyvauti;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 233
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) jei taikytina, poreikis šalims arba jų 
atstovams fiziškai dalyvauti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 234
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) jei taikytina, poreikis šalims arba jų 
atstovams fiziškai dalyvauti;

(d) nurodoma, kad jei šalys nesusitaria dėl 
vieno kompetentingo GAS subjekto arba 
jei toks subjektas nenustatytas, skundas 
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toliau tvarkomas nebus;

Or. en

Pakeitimas 235
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) vartotojas raginamas per septynias 
dienas nuo pranešimo gavimo pasirinkti 
GAS subjektą arba, jei taikytina, vieną iš 
komercinės veiklos subjekto pagal 2 dalies 
b punktą nurodytų GAS subjektų, 
nurodant, kad vartotojas neprivalo to 
daryti;

Or. en

Pakeitimas 236
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) nurodoma, kad jei vartotojas 
pasirenka GAS subjektą, skundas bus 
automatiškai perduotas šalių pasirinktam 
GAS subjektui;

Or. en

Pakeitimas 237
Ashley Fox
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies e punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) privalomasis arba neprivalomasis 
procedūros rezultatų pobūdis.

(e) GAS subjektas arba, jei taikytina, GAS 
subjektai, kuriuos pagal 2 straipsnio b 
punktą nurodė komercinės veiklos 
subjektas, taip pat šie subjekto arba, jei 
taikytina, kiekvieno subjekto duomenys:

Or. en

Pakeitimas 238
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies e punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) GAS subjekto pavadinimas ir interneto 
adresas;

Or. en

Pakeitimas 239
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies e punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kalba arba kalbos, kuria (-omis) bus 
atliekama procedūra;

Or. en

Pakeitimas 240
Ashley Fox
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies e punkto iii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) vidutinė GAS procedūros trukmė;

Or. en

Pakeitimas 241
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies e punkto iv papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) privalomasis arba neprivalomasis 
procedūros rezultatų pobūdis;

Or. en

Pakeitimas 242
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies e punkto v papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) pagrindai, kuriais remdamasis GAS 
subjektas gali atsisakyti nagrinėti pateiktą 
skundą.

Or. en

Pakeitimas 243
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iš šalies atsakovės gavus 2 dalyje 
nurodytą informaciją iš platformos 
nedelsiant lengvai suprantama forma 
šaliai ieškovei skundo kalba išsiunčiama 
ši informacija:
(a) nurodoma, kad šalys turi susitarti dėl 
vieno kompetentingo GAS subjekto, 
kuriam būtų galima perduoti skundą;
(b) nurodoma, kad jei vartotojas 
pasirenka GAS subjektą, kuriuo 
komercinės veiklos vykdytojas turi 
pareigą, įsipareigojo arba nori naudotis, 
skundas per platformą automatiškai 
perduoda skundą tam GAS subjektui;
(c) nurodoma, kad jei šalys nesusitaria dėl 
vieno kompetentingo GAS subjekto arba 
jei toks subjektas nenustatytas, skundas 
toliau tvarkomas nebus;
(d) GAS subjektas arba, jei taikytina, GAS 
subjektai, kuriuos pagal 2 straipsnio b 
punktą nurodė komercinės veiklos 
subjektas, įskaitant šiuos subjekto arba, 
jei taikytina, kiekvieno subjekto 
duomenis:
i) GAS subjekto pavadinimas ir interneto 
adresas;
ii) jei taikytina, procedūros išlaidos;
iii) kalba arba kalbos, kuria (-omis) bus 
atliekama procedūra;
iv) vidutinė GAS procedūros trukmė;
v) privalomasis arba neprivalomasis 
procedūros rezultatų pobūdis;
vi) pagrindai, kuriais remdamasis GAS 
subjektas gali atsisakyti nagrinėti pateiktą 
skundą pagal direktyvos 5 straipsnio 4 ir 5 
dalis.
(e) vartotojas raginamas per septynias 
dienas nuo pranešimo gavimo pasirinkti 
GAS subjektą arba, jei taikytina, vieną iš 
komercinės veiklos subjekto pagal 2 dalies 
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b punktą nurodytų GAS subjektų, 
nurodant, kad vartotojas neprivalo to 
daryti;
(f) nurodoma, kad jei šalis ieškovė 
pasirenka kompetentingą GAS subjektą, 
nustatytą pagal šio straipsnio nuostatas, 
skundas per platformą automatiškai 
perduodamas tam GAS subjektui;
(g) vartotojo gyvenamosios vietos ir 
komercinės veiklos subjekto įsisteigimo 
vietos GES informacinio centro 
pavadinimas ir kontaktiniai duomenys, 
taip pat trumpas [6 straipsnio 2 dalies a, b 
ir d punktuose] nurodytų funkcijų 
aprašymas.

Or. en

Pakeitimas 244
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jei šalis ieškovė pasirenka 
kompetentingą GAS subjektą, nustatytą 
pagal šio straipsnio nuostatas, skundas 
per platformą automatiškai perduodamas 
tam GAS subjektui.

Or. en

Pakeitimas 245
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu šalys nepateikia platformai 4. Iš vartotojo gavus 3 straipsnio e punkte 
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būtinų atsakymų arba nesusitaria dėl 
vieno kompetentingo GAS subjekto, 
skundas toliau netvarkomas. Vartotojui 
pranešama apie galimybę kreiptis į GES 
tarpininką dėl informacijos apie kitus 
teisių gynimo būdus.

nurodytą informaciją, skundas per 
platformą automatiškai perduodamas 
šalių pasirinktam GAS subjektui.

Or. en

Pakeitimas 246
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu šalys nepateikia platformai būtinų 
atsakymų arba nesusitaria dėl vieno 
kompetentingo GAS subjekto, skundas 
toliau netvarkomas. Vartotojui pranešama 
apie galimybę kreiptis į GES tarpininką 
dėl informacijos apie kitus teisių gynimo 
būdus.

4. Jeigu šalys per 20 dienų nepateikia 
platformai būtinų atsakymų arba 
nesusitaria dėl vieno kompetentingo GAS 
subjekto, skundas toliau netvarkomas.

Or. en

Pakeitimas 247
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu vartotojas pasirenka GAS 
subjektą, kurio paslaugomis komercinės 
veiklos subjektas įsipareigojo naudotis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių 
biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus 
sprendimo, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl 

5. Jeigu šalys per 30 dienų nepateikia 
platformai būtinų atsakymų arba 
nesusitaria dėl vieno kompetentingo GAS 
subjekto, skundas toliau netvarkomas. 
Vartotojas informuojamas apie galimybę 
kreiptis į GES informacinį centrą, 
kuriame gali gauti bendro pobūdžio 
informaciją apie kitas teisių gynimo 
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vartotojų GAS) 10 straipsnio 1 dalį, arba 
jeigu pateiktuose atsakymuose šalys 
pasirenka tą patį GAS subjektą, skundas 
per platformą automatiškai perduodamas 
tam GAS subjektui.

priemones.

Or. en

Pakeitimas 248
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu vartotojas pasirenka GAS 
subjektą, kurio paslaugomis komercinės 
veiklos subjektas įsipareigojo naudotis 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių 
biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus 
sprendimo, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl 
vartotojų GAS) 10 straipsnio 1 dalį, arba 
jeigu pateiktuose atsakymuose šalys 
pasirenka tą patį GAS subjektą, skundas 
per platformą automatiškai perduodamas 
tam GAS subjektui.

5. Per septynias kalendorines dienas nuo 
šalies ieškovės atsakymo dėl GAS subjekto 
pasirinkimo gavimo skundas per platformą 
automatiškai perduodamas vartotojo 
pasirinktam GAS subjektui, jeigu:

a) jo paslaugomis komercinės veiklos 
subjektas įsipareigojo naudotis pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
.../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiama Direktyva 
2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) 
10 straipsnio 1 dalį; arba
b) pateiktuose atsakymuose šalys pasirenka 
tą patį GAS subjektą.

Or. fr
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Pakeitimas 249
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu šalys susitaria dėl kelių GAS 
subjektų, vartotojo prašoma pasirinkti
vieną iš jų. Skundas per platformą 
automatiškai perduodamas tam GAS 
subjektui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 250
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GAS subjektai, kuriems skundas perduotas 
pagal 8 straipsnį:

GAS subjektai, kuriems skundas perduotas 
pagal 8 straipsnį, nedelsiant perduoda 
GES platformai ginčo nagrinėjimo 
pabaigos datą ir procedūros rezultatą.

Or. en

Pagrindimas

Ši GES platforma nepadeda spręsti pačių ginčų, ji remiasi veikiančiais GAS paslaugų 
teikėjais. Todėl ginčai turėtų būti sprendžiami pagal GAS direktyvos reikalavimus, o ginčai, 
kuriems taikomos procedūros dėl tarpvalstybinio elektroninio prekių pirkimo, negali būti 
sprendžiami greičiau nei kiti ginčai.

Pakeitimas 251
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nedelsdami praneša apie tai ginčo 
šalims, pateikdami informaciją apie darbo 
tvarkos taisykles ir konkretaus ginčo 
sprendimo įkainius;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 252
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jeigu pateikus ginčo šalims šią 
informaciją jos sutinka, kad subjektas 
pradėtų ginčo sprendimo procedūrą, jis ją 
pabaigia per 30 dienų nuo procedūros 
pradžios. Sudėtingų ginčų atveju GAS 
subjektas gali šį laikotarpį pratęsti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 253
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jeigu pateikus ginčo šalims šią 
informaciją jos sutinka, kad subjektas 
pradėtų ginčo sprendimo procedūrą, jis ją 
pabaigia per 30 dienų nuo procedūros 
pradžios. Sudėtingų ginčų atveju GAS 
subjektas gali šį laikotarpį pratęsti;

(b) jeigu pateikus ginčo šalims šią 
informaciją jos sutinka, kad subjektas 
pradėtų ginčo sprendimo procedūrą, jis ją 
pabaigia per 90 kalendorinių dienų nuo 
procedūros pradžios. Sudėtingų ginčų 
atveju GAS subjektas gali šį laikotarpį 
pratęsti;
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Or. fr

Pakeitimas 254
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jeigu pateikus ginčo šalims šią 
informaciją jos sutinka, kad subjektas 
pradėtų ginčo sprendimo procedūrą, jis ją 
pabaigia per 30 dienų nuo procedūros 
pradžios. Sudėtingų ginčų atveju GAS 
subjektas gali šį laikotarpį pratęsti;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Terminas turėtų būti toks pat nepaisant to, ar skundas tiesiogiai pateikiamas GAS įstaigai ar 
per GES platforma. Todėl atskiras terminas GES pasiūlyme turėtų būti išbrauktas, o tai 
reikštų, kad GAS direktyvos 8 straipsnio d punkte nustatytas terminas būtų taikytinas taip pat 
per GES platformą perduotiems skundams.

Pakeitimas 255
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jeigu pateikus ginčo šalims šią 
informaciją jos sutinka, kad subjektas 
pradėtų ginčo sprendimo procedūrą, jis ją 
pabaigia per 30 dienų nuo procedūros 
pradžios. Sudėtingų ginčų atveju GAS 
subjektas gali šį laikotarpį pratęsti;

(b) jeigu pateikus ginčo šalims šią 
informaciją jos sutinka, kad subjektas 
pradėtų ginčo sprendimo procedūrą, jis ją 
paprastai pabaigia per 90 kalendorinių
dienų nuo to laiko, kai GAS subjektas 
oficialiai pradeda procedūrą. Sudėtingų 
arba techninių ginčų atveju GAS subjektas 
gali šį laikotarpį pratęsti, kad užtikrintų 
aukštą ginčo sprendimo kokybę;
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Or. en

Pakeitimas 256
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nedelsdamas perduoda šią informaciją 
GES platformai:

Išbraukta.

i) ginčo gavimo datą ir dalyką;
ii) pranešimo apie ginčą šalims pateikimo 
datą;
iii) procedūros pabaigos datą ir rezultatą.

Or. en

Pakeitimas 257
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Galimybė naudoti informaciją, taip pat 
asmens duomenis, susijusią su ginču ir 
saugomą 10 straipsnyje nurodytoje 
duomenų bazėje, suteikiama tik GAS 
subjektui, kuriam ginčas perduotas pagal 8 
straipsnį, 9 straipsnyje nurodytoms 
reikmėms. Galimybė naudoti šią 
informaciją taip pat suteikiama GES 
tarpininkams 6 straipsnio 3 dalyje
nurodytoms reikmėms.

1. Galimybė naudoti informaciją, taip pat 
asmens duomenis, susijusią su ginču ir 
saugomą 10 straipsnyje nurodytoje 
duomenų bazėje, suteikiama tik GAS 
subjektui, kuriam ginčas perduotas pagal 8 
straipsnį, 9 straipsnyje nurodytoms 
reikmėms. Galimybė naudoti šią 
informaciją taip pat suteikiama GES 
tarpininkams 6 straipsnio 2 ir 3 dalyje
nurodytoms reikmėms.

Or. fr
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Pakeitimas 258
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija GAS procedūroje 
dalyvaujantiems asmenims sudaro 
galimybę susipažinti su aiškiu ir tiksliu 
informaciniu pranešimu apie savo asmens 
duomenų tvarkymo veiksmus GES 
platformoje ir su tuo susijusias jų teises, 
kaip nustatyta Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 11 ir 12 straipsniuose bei 
nacionaliniuose teisės aktuose, priimtuose 
pagal Direktyvos 95/46/EB 10 ir 11 
straipsnius.

Or. fr

Pakeitimas 259
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) GES tarpininkai ir GAS subjektai
laikosi profesinės paslapties arba kitų 
lygiaverčių konfidencialumo užtikrinimo 
taisyklių, nustatytų nacionaliniuose teisės 
aktuose.

(1) GES tarpininkai laikosi profesinės 
paslapties arba kitų lygiaverčių 
konfidencialumo užtikrinimo taisyklių, 
nustatytų GES informacinio centro 
valstybės narės teisės aktuose.

GAS subjektams taikomos profesinės 
paslapties išsaugojimo taisyklės ir kitos 
lygiavertės su konfidencialumu susijusios 
pareigos, nustatytos valstybių narių, 
kuriose jie yra įsikūrę, teisės aktuose.

Or. hu
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Pakeitimas 260
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai, vykdantys tarpvalstybinę 
elektroninę prekybą prekėmis arba 
paslaugų teikimu informuoja vartotojus 
apie GES platformą ir nurodo savo 
e. pašto adresą. Ši informacija paprastai, 
tiesiogiai, aiškiai ir nuolat teikiama 
komercinės veiklos subjektų interneto 
svetainėse ir, jeigu pasiūlymas pateikiamas 
e. paštu arba kitu elektroninėmis 
priemonėmis perduodamu tekstiniu 
pranešimu, – tame pranešime. Taip pat 
pateikiama elektroninė nuoroda į GES 
platformos pradžios tinklalapį. Komercinės 
veiklos subjektai taip pat praneša vartotojui 
apie GES platformą, kai vartotojas teikia 
skundą komercinės veiklos subjektui, jo 
valdomai vartotojų skundų nagrinėjimo 
sistemai arba bendrovės ombudsmenui.

1. Sąjungoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai, kurie vykdo tarpvalstybinę
elektroninę prekybą prekėmis arba 
paslaugų teikimu ir kurie pagal 
nacionalinės teisės aktus turi pareigą 
naudotis GAS subjekto arba įsipareigoja 
naudotis GAS subjekto arba GAS 
subjektų paslaugomis, savo interneto 
svetainėje informuoja vartotojus apie GES 
platformą ir pateikia nuorodą į savo 
interneto svetainę. Ši informacija turi būti 
aiškiai, išsamiai ir paprastai teikiama 
komercinės veiklos subjektų interneto 
svetainėse ir, jeigu pasiūlymas pateikiamas 
e. paštu arba kitu elektroninėmis 
priemonėmis perduodamu tekstiniu 
pranešimu, – tame pranešime. Taip pat 
pateikiama elektroninė nuoroda į GES 
platformos pradžios tinklalapį. Tokie 
komercinės veiklos subjektai, reaguodami 
į vartotojo skundą, taip pat praneša 
vartotojui apie GES platformą, kai 
vartotojas teikia skundą komercinės 
veiklos subjektui, jo valdomai vartotojų 
skundų nagrinėjimo sistemai arba 
bendrovės ombudsmenui.

Or. en

Pakeitimas 261
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai, vykdantys tarpvalstybinę 
elektroninę prekybą prekėmis arba 
paslaugų teikimu informuoja vartotojus 
apie GES platformą ir nurodo savo 
e. pašto adresą. Ši informacija paprastai, 
tiesiogiai, aiškiai ir nuolat teikiama 
komercinės veiklos subjektų interneto 
svetainėse ir, jeigu pasiūlymas 
pateikiamas e. paštu arba kitu 
elektroninėmis priemonėmis perduodamu 
tekstiniu pranešimu, – tame pranešime. 
Taip pat pateikiama elektroninė nuoroda į 
GES platformos pradžios tinklalapį. 
Komercinės veiklos subjektai taip pat 
praneša vartotojui apie GES platformą, kai 
vartotojas teikia skundą komercinės 
veiklos subjektui, jo valdomai vartotojų 
skundų nagrinėjimo sistemai arba 
bendrovės ombudsmenui.

1. Sąjungoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai, sudarantys elektronines prekių 
arba paslaugų sutartis informuoja 
vartotojus apie savo e. pašto adresą. GES 
platformą ir nurodo savo e. pašto adresą. 
Kai komercinės veiklos subjektas turi 
pareigą arba įsipareigoja naudotis GAS 
subjektų paslaugomis spręsdamas 
tarpvalstybinius ginčus su vartotojais, jis 
vartotoją taip pat informuoja apie GES 
platformą.

Ši informacija nurodoma aiškiai ir
išsamiai. Taip pat pateikiama elektroninė 
nuoroda į GES platformos pradžios 
tinklalapį. Tokie komercinės veiklos 
subjektai taip pat praneša vartotojui apie 
GES platformą, kai vartotojas teikia 
skundą komercinės veiklos subjektui, jo 
valdomai vartotojų skundų nagrinėjimo 
sistemai arba bendrovės ombudsmenui.

Or. en

Pakeitimas 262
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai, vykdantys tarpvalstybinę 

1. Sąjungoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai, vykdantys tarpvalstybinę 
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elektroninę prekybą prekėmis arba 
paslaugų teikimu informuoja vartotojus 
apie GES platformą ir nurodo savo e. pašto 
adresą. Ši informacija paprastai, tiesiogiai, 
aiškiai ir nuolat teikiama komercinės 
veiklos subjektų interneto svetainėse ir, 
jeigu pasiūlymas pateikiamas e. paštu 
arba kitu elektroninėmis priemonėmis 
perduodamu tekstiniu pranešimu, – tame 
pranešime. Taip pat pateikiama elektroninė 
nuoroda į GES platformos pradžios 
tinklalapį. Komercinės veiklos subjektai 
taip pat praneša vartotojui apie GES 
platformą, kai vartotojas teikia skundą 
komercinės veiklos subjektui, jo valdomai 
vartotojų skundų nagrinėjimo sistemai arba 
bendrovės ombudsmenui.

elektroninę prekybą prekėmis arba 
paslaugų teikimu informuoja vartotojus 
apie GES platformą ir nurodo savo e. pašto 
adresą. Ši informacija nurodoma aiškiai ir
išsamiai. Taip pat pateikiama elektroninė 
nuoroda į GES platformos pradžios 
tinklalapį. Komercinės veiklos subjektai 
taip pat praneša vartotojui apie GES 
platformą, kai vartotojas teikia skundą 
komercinės veiklos subjektui, jo valdomai 
vartotojų skundų nagrinėjimo sistemai arba 
bendrovės ombudsmenui.

Or. en

Pakeitimas 263
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai, vykdantys tarpvalstybinę 
elektroninę prekybą prekėmis arba 
paslaugų teikimu informuoja vartotojus 
apie GES platformą ir nurodo savo 
e. pašto adresą. Ši informacija paprastai, 
tiesiogiai, aiškiai ir nuolat teikiama 
komercinės veiklos subjektų interneto 
svetainėse ir, jeigu pasiūlymas pateikiamas 
e. paštu arba kitu elektroninėmis 
priemonėmis perduodamu tekstiniu 
pranešimu, – tame pranešime. Taip pat 
pateikiama elektroninė nuoroda į GES 
platformos pradžios tinklalapį. Komercinės 
veiklos subjektai taip pat praneša vartotojui 
apie GES platformą, kai vartotojas teikia 
skundą komercinės veiklos subjektui, jo 

1. Kai Europos Sąjungoje įsteigti 
elektroninės prekybos komercinės veiklos 
subjektai, vykdantys tarpvalstybinę 
elektroninę prekybą prekėmis arba 
paslaugų teikimu, įsipareigojo naudotis 
GAS, jie informuoja vartotojus apie GES 
platformą. Ši informacija paprastai, 
tiesiogiai, aiškiai ir nuolat teikiama 
komercinės veiklos subjektų interneto 
svetainėse ir, jeigu pasiūlymas pateikiamas 
e. paštu arba kitu elektroninėmis 
priemonėmis perduodamu tekstiniu 
pranešimu, – tame pranešime. Taip pat 
pateikiama elektroninė nuoroda į GES 
platformos pradžios tinklalapį. Komercinės 
veiklos subjektai taip pat praneša vartotojui 
apie GES platformą, kai vartotojas teikia 
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valdomai vartotojų skundų nagrinėjimo 
sistemai arba bendrovės ombudsmenui.

skundą komercinės veiklos subjektui, jo 
valdomai vartotojų skundų nagrinėjimo 
sistemai arba bendrovės ombudsmenui.

Or. en

Pagrindimas

The Commission ODR proposal, in article 13 paragraph 1, foresees in the obligation for 
traders to inform consumers about the ODR platform also in the case where the trader is not 
committed to ADR. Such an obligation goes against the voluntary character of ADR. Besides, 
traders who do commit to ADR will have to inform the consumer about that, so that any 
consumer easily can look for traders that grant their consumers access to ADR in case of any 
disputes. It is appropriate that this information requirements, applies only to those traders 
that have committed themselves voluntarily to any ADR entity. In that way, this article 
becomes in line with point 11 of the ODR Annex.

Pakeitimas 264
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija sukuria ir teikia pagalbos 
GAS ir GES klausimais telefonu liniją, 
kuria būtų galima pasinaudoti visose 
valstybėse narėse, ir ja būtų teikiama 
pagalba, kurios gali prireikti pateikiant
skundus.

Or. en

Pakeitimas 265
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies nuostatomis nepažeidžiamos 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2. 1 dalies nuostatomis nepažeidžiamos 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
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.../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS) 10 
straipsnio nuostatos dėl komercinės veiklos 
subjektų vartotojams teikiamos 
informacijos apie GAS procedūras, 
taikomas tiems komercinės veiklos 
subjektams, ir apie jų įsipareigojimą ginčus 
su vartotojais spręsti taikant arba ne ginčų 
alternatyvaus sprendimo procedūras.

.../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS) 10 
straipsnio nuostatos dėl komercinės veiklos 
subjektų vartotojams teikiamos 
informacijos apie GAS subjektą arba GAS 
subjektus, taikomas tiems komercinės 
veiklos subjektams, ir apie jų 
įsipareigojimą ginčus su vartotojais spręsti 
naudojantis arba ne šių GAS subjektų
paslaugomis.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu įmonė, kuri nenori naudoti GAS, teikia informaciją apie GES platformą, tokia padėtis 
klaidintų vartotojus. Be to, naudinga pateikti nuorodą į GAS subjektus, o ne alternatyvias 
ginčų sprendimo procedūras, siekiant suderinti šį tekstą su GAS direktyva.

Pakeitimas 266
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Baudos

Valstybės narės nustato taisykles, 
susijusias su baudomis, kurios skiriamos 
už šio reglamento pažeidimą, ir imasi visų 
būtinų priemonių, kad užtikrintų šių 
taisyklių įgyvendinimą. Baudos turėtų 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios.

Or. hu
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Pakeitimas 267
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Šalies ieškovės vardas pavardė 
(pavadinimas) ir, jeigu toks yra, e. paštas ir 
interneto svetainės adresas;

(1) Vartotojo vardas pavardė 
(pavadinimas) ir, jeigu toks yra, e. paštas ir 
interneto svetainės adresas;

Or. en

Pakeitimas 268
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) nurodoma, ar šalis ieškovė yra 
vartotojas, ar komercinės veiklos 
subjektas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 269
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) šalies atsakovės vardas pavardė 
(pavadinimas) ir, jeigu toks yra, e. paštas ir 
interneto svetainės adresas;

(3) komercinės veiklos subjekto vardas 
pavardė (pavadinimas) ir, jeigu toks yra, 
e. paštas ir interneto svetainės adresas;
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(4) nurodoma, ar šalis atsakovė yra 
vartotojas, ar komercinės veiklos 
subjektas;

Išbraukta.

Or. en


