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Pakeitimas 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. de

Pagrindimas

Europos Sąjunga neturi kompetencijos visapusiškai suderinti pirkimo–pardavimo sutarčių 
teisę. Net ir pasirinktinai taikant šią teisę, nacionalinė teisė netektų galios ir būtų apribota 
valstybių narių kompetencija. Vartotojai jau užtektinai apsaugoti pagal esamą teisę, todėl 
nereikia jokių europinių nuostatų. Be to, pagal nacionalinę teisę užtikrinamas aukštas 
apsaugos lygis. Vienodas bendrosios pirkimo–pardavimo sutarčių teisės aiškinimas, 
priešingai, neužtikrinamas.

Pakeitimas 340
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) atliekant Bendrijos vartotojų 
apsaugos teisyno persvarstymą, pradėtą 
2004 m. Komisijos žaliąja knyga, neseniai 
priimtoje Direktyvoje 2011/83/ES 
aptariamos svarbiausios pirkimo–
pardavimo sutarčių teisės sritys, susijusios 
su nuotolinės prekybos sutartimis su 
vartotojais ir sutartimis, sudarytomis ne 
prekybai skirtose patalpose. Ši direktyva 
įsigalioja nuo 2014 m. vidurio ir yra 
vienoda teisinė sistema įmonių ir 
vartotojų sandoriams, ypač elektroninei 
prekybai tarp įmonių ir vartotojų, vykdyti;

Or. en
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Pakeitimas 341
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) siekiant didinti vartotojų pasitikėjimą 
tarpvalstybiniais sandoriais ir palengvinti 
prekybą ES mastu, geriausiai tiktų 
sulyginti vartojimo sutarčių teisę 
suderinant teisės normas taip, kad būtų 
užtikrintas aukštas apsaugos lygis;

Or. en

Pakeitimas 342
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) siekiant spręsti visuomenės ir 
ekonomikos, taip pat skaitmeninės 
ekonomikos, pokyčių keliamus 
uždavinius, reikia atnaujinti Bendrijos 
vartotojų apsaugos teisyną. Siekiant, kad 
vartotojai vidaus rinkoje galėtų pirkti
saugiai ir sąžiningomis sąlygomis, reikia 
sistemos, pagal kurią vartotojams būtų 
suteikiamos tvirtos teisės. 
Direktyvoje 2011/83/ES dėl vartotojų 
teisių buvo apžvelgtos vartotojų apsaugos 
normos, visų pirma susijusios su tam 
tikrais pardavimo būdais, būtent 
nuotoline prekyba ir prekyba ne prekybai 
skirtose patalpose. Teisinių garantijų 
vartotojams ir įmonėms aspektas taip pat 
svarbus, jas taip pat reikia suvienodinti ir 
modernizuoti; tai užtikrinama pagal 
pateiktą direktyvą;
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Or. en

Pakeitimas 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant įveikti su sutarčių teise 
susijusias kliūtis, šalims turėtų būti suteikta 
galimybė susitarti sutarčiai taikyti bendras 
vienodas sutarčių teisės normas, kurios 
būtų vienodai suprantamos ir aiškinamos 
visose valstybėse narėse, t. y. bendrąją 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisę. Bendroji 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė 
turėtų būti papildoma šalių pasirinkimo 
galimybė, kuria jos galėtų pasinaudoti tais 
atvejais, kai abi šalys ją laiko naudinga 
siekiant palengvinti tarpvalstybinę prekybą 
ir sumažinti sandorio ir alternatyviąsias 
sąnaudas, taip pat su sutarčių teise 
susijusias tarpvalstybinės prekybos kliūtis.
Sutartinių santykių pagrindu ji turėtų tapti 
tik bendru šalių sprendimu;

(8) siekiant įveikti su sutarčių teise 
susijusias kliūtis, nuotolinės prekybos 
srities šalims turėtų būti suteikta galimybė 
susitarti sutarčiai taikyti bendras vienodas 
sutarčių teisės normas, kurios būtų 
vienodai suprantamos ir aiškinamos visose 
valstybėse narėse, t. y. bendrąją pirkimo–
pardavimo sutarčių teisę. Bendroji Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisė turėtų 
būti papildoma nuotolinės prekybos srities
šalių pasirinkimo galimybė, kuria jos 
galėtų pasinaudoti tais atvejais, kai abi 
šalys ją laiko naudinga siekiant palengvinti 
tarpvalstybinę prekybą ir sumažinti 
sandorio ir alternatyviąsias sąnaudas, taip 
pat su sutarčių teise susijusias 
tarpvalstybinės prekybos kliūtis. Sutartinių 
santykių pagrindu ji turėtų tapti tik bendru 
šalių sprendimu;

Or. de

Pakeitimas 344
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) reglamentu sukuriama bendroji 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių 
teisė, kuria valstybių narių nacionalinė 
sutarčių teisė derinama ne reikalaujant 

Išbraukta.
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pakeisti galiojančią nacionalinę sutarčių 
teisę, o kiekvienos valstybės narės 
nacionalinėje teisėje sukuriant antrą 
sutarčių teisės sistemą sutartims, 
patenkančioms į jos taikymo sritį. Antroji 
sistema būtų vienoda visoje ES ir veiktų 
greta galiojančių nacionalinės sutarčių 
teisės normų. Bendroji Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisė bus savanoriškai 
taikoma tarpvalstybinėms sutartims aiškiu 
šalių susitarimu;

Or. en

Pakeitimas 345
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) reglamentu sukuriama bendroji 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė, 
kuria valstybių narių nacionalinė sutarčių 
teisė derinama ne reikalaujant pakeisti 
galiojančią nacionalinę sutarčių teisę, o 
kiekvienos valstybės narės nacionalinėje 
teisėje sukuriant antrą sutarčių teisės 
sistemą sutartims, patenkančioms į jos 
taikymo sritį. Antroji sistema būtų vienoda 
visoje ES ir veiktų greta galiojančių 
nacionalinės sutarčių teisės normų. 
Bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisė bus savanoriškai taikoma 
tarpvalstybinėms sutartims aiškiu šalių 
susitarimu;

(9) reglamentu sukuriama bendroji 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė, 
kuria valstybių narių nacionalinė sutarčių 
teisė derinama ne reikalaujant pakeisti 
galiojančią nacionalinę sutarčių teisę, o 
kiekvienos valstybės narės nacionalinėje 
teisėje sukuriant antrą sutarčių teisės 
sistemą sutartims, patenkančioms į jos 
taikymo sritį. Antroji sistema būtų vienoda 
visoje ES ir veiktų greta galiojančių 
nacionalinės sutarčių teisės normų. 
Bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisė bus savanoriškai taikoma 
tarpvalstybinėms sutartims aiškiu šalių 
susitarimu. Be to, vartotojai visada turėtų 
teisę nesutikti, kad būtų taikoma bendroji 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių 
teisė;

Or. fi

Pakeitimas 346
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Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) reglamentu sukuriama bendroji 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė,
kuria valstybių narių nacionalinė sutarčių 
teisė derinama ne reikalaujant pakeisti
galiojančią nacionalinę sutarčių teisę, o 
kiekvienos valstybės narės nacionalinėje 
teisėje sukuriant antrą sutarčių teisės 
sistemą sutartims, patenkančioms į jos 
taikymo sritį. Antroji sistema būtų vienoda 
visoje ES ir veiktų greta galiojančių 
nacionalinės sutarčių teisės normų. 
Bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisė bus savanoriškai taikoma 
tarpvalstybinėms sutartims aiškiu šalių 
susitarimu;

(9) reglamentu sukuriama bendroji 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė,
taikoma nuotolinės prekybos sutartims, 
taigi visų pirma sutartims, sudarytoms 
internetu. Pagal ją valstybių narių 
nacionalinė sutarčių teisė derinama ne 
reikalaujant pakeisti galiojančią 
nacionalinę sutarčių teisę, o kiekvienos 
valstybės narės nacionalinėje teisėje 
sukuriant antrą sutarčių teisės sistemą 
sutartims, patenkančioms į jos taikymo 
sritį. Antroji sistema būtų vienoda visoje 
ES ir veiktų greta galiojančių nacionalinės 
sutarčių teisės normų. Bendroji Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisė bus 
savanoriškai taikoma tarpvalstybinėms 
sutartims aiškiu šalių susitarimu;

Or. de

Pakeitimas 347
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) naudotų prekių atveju valstybės narės 
pagal Direktyvos 1999/44 7 straipsnio 1 
dalį gali numatyti, kad prekiautojams 
leidžiama sutrumpinti atsakomybės 
laikotarpį iki vienų metų. atsižvelgiant į 
vis didėjančią naudotų prekių rinkos 
svarbą Europos vartotojams šiais 
ekonomikos krizės laikais ir į būtinybę 
skatinti tausesnį vartojimą, nebegalima 
pateisinti, kad teisinė garantija galiotų tik 
metus. Priešingai, atsakomybės už 



PE510.531v01-00 8/97 AM\934215LT.doc

LT

naudotas prekes laikotarpis turėtų būti 
nustatomas vadovaujantis prekių ar 
skaitmeninio turinio atitikties reikalavimų 
apibrėžtimi, kaip nustatyta šioje 
direktyvoje;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 1999/44 7 straipsnio 1 dalį valstybės narės gali numatyti, kad 
prekiautojams leidžiama sutrumpinti atsakomybės laikotarpį iki vienų metų. Tai ne tik 
nebūtina, kaip galima konstatuoti valstybių narių, kurios nepasinaudojo šia galimybe, atveju, 
bet ir nepageidautina turint mintyje tausų vartojimą. Dėl to šios teisėkūros galimybės šioje 
direktyvoje nebėra.

Pakeitimas 348
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) teisinių garantijų taisyklės atlieka 
svarbų vaidmenį propaguojant tvarius 
produktus ir yra svarbios taikant ES 
integruotos produktų politikos strategiją. 
Siekiant skatinti tausų vartojimą, 
vartotojų pasitikėjimą produktais, kurie 
buvo suprojektuoti remiantis teisės 
nuostatose dėl ekologinio projektavimo 
nustatytomis normomis, reikia užtikrinti, 
kad vartotojas per visą pagal ekologinio 
projektavimo standartus pagaminto 
produkto ciklą galėtų pasikliauti 
teisinėmis garantijomis. Šis laikotarpis 
turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į su 
Direktyva 2009/158/EB susijusias 
įgyvendinimo priemones, pagal kurias 
turėtų būti įvertinama numatoma 
produkto gyvavimo trukmė;

Or. en
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Pakeitimas 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisė turėtų būti taikoma 
tarpvalstybinėms sutartims, nes būtent 
nacionalinės teisės skirtumai lemia 
kompleksiškumą ir papildomas sąnaudas, o 
šalis atgraso nuo sutartinių santykių 
sudarymo. Įmonių tarpusavio sutartyse 
tarpvalstybinis sutarties pobūdis turėtų būti 
vertinamas pagal įprastinę šalių 
gyvenamąją (buveinės) vietą. Siekiant 
sustiprinti prekiautojų teisinį tikrumą, 
įmonės ir vartotojo sutartyje 
tarpvalstybinio kriterijaus reikalavimas 
turėtų būti įvykdytas tuomet, kai bendrasis 
vartotojo nurodytas adresas, prekių 
pristatymo adresas arba vartotojo 
nurodytas sąskaitos pateikimo adresas yra 
valstybėje narėje, tačiau kitoje valstybėje
nei prekiautojo įprastinė buveinės vieta;

(13) bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisė turėtų būti taikoma 
tarpvalstybinėms sutartims, nes būtent 
nacionalinės teisės skirtumai lemia 
kompleksiškumą ir papildomas sąnaudas, o 
šalis atgraso nuo sutartinių santykių 
sudarymo. Tai visų pirma taikoma 
nuotolinės prekybos, kurios potencialas 
itin didelis, srityje. Įmonių tarpusavio 
sutartyse tarpvalstybinis sutarties pobūdis 
turėtų būti vertinamas pagal įprastinę šalių 
gyvenamąją (buveinės) vietą. Siekiant
sustiprinti prekiautojų teisinį tikrumą, 
įmonės ir vartotojo sutartyje 
tarpvalstybinio kriterijaus reikalavimas 
turėtų būti įvykdytas tuomet, kai bendrasis 
vartotojo nurodytas adresas, prekių 
pristatymo adresas arba vartotojo 
nurodytas sąskaitos pateikimo adresas yra 
valstybėje narėje, tačiau kitoje valstybėje 
nei prekiautojo įprastinė buveinės vieta;

Or. de

Pakeitimas 350
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisė visų pirma turėtų būti 
taikoma kilnojamųjų daiktų pardavimui, 
įskaitant tokių daiktų pagaminimą arba 
padarymą, nes tai yra ekonominiu požiūriu 
svarbiausia sutarčių rūšis, kuri 

(16) bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisė nuotolinės prekybos srityje
visų pirma turėtų būti taikoma kilnojamųjų 
daiktų pardavimui, įskaitant tokių daiktų 
pagaminimą arba padarymą, nes tai yra 
ekonominiu požiūriu svarbiausia sutarčių 
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tarpvalstybinėje prekyboje, visų pirma 
e. prekyboje, turi ypatingas augimo 
galimybes;

rūšis, kuri tarpvalstybinėje prekyboje, visų 
pirma e. prekyboje, turi ypatingas augimo 
galimybes;

Or. de

Pakeitimas 351
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant tikslingai ir proporcingai 
išspręsti esamas vidaus rinkos ir 
konkurencijos problemas, bendrosios 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės 
taikymas asmenų atžvilgiu turėtų būti 
orientuojamas į šalis, kurios dėl 
nacionalinės sutarčių teisės skirtumų šiuo 
metu vengia užsiimti verslu užsienyje, o tai 
savo ruožtu turi neigiamos įtakos 
tarpvalstybinei prekybai. Todėl ji turėtų 
būti taikoma visiems įmonės ir vartotojo 
sandoriams ir prekiautojų tarpusavio 
sutartims, kai bent viena šalis yra MVĮ, 
kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361 dėl 
labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo. Tačiau tai neturi pažeisti 
valstybių narių galimybės priimti teisės 
aktus, pagal kuriuos bendrąją Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisę būtų 
galima taikyti prekiautojų tarpusavio 
sutartims, kai nė viena šalis nėra MVĮ. Bet 
kuriuo atveju, sudarydami įmonių 
tarpusavio sandorius, prekiautojai 
visapusiškai naudojasi sutarties laisvės 
principu ir skatinami rengiant savo sutarčių 
sąlygas remtis bendrąja Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teise;

(21) siekiant tikslingai ir proporcingai 
išspręsti esamas vidaus rinkos ir 
konkurencijos problemas, bendrosios 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės 
taikymas asmenų atžvilgiu turėtų būti 
orientuojamas į šalis, kurios dėl 
nacionalinės sutarčių teisės skirtumų šiuo 
metu vengia užsiimti verslu užsienyje, o tai 
savo ruožtu turi neigiamos įtakos 
tarpvalstybinei prekybai. Todėl ji turėtų 
būti taikoma visiems įmonės ir vartotojo 
sandoriams ir prekiautojų tarpusavio 
sutartims, kai bent viena šalis yra MVĮ, 
kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361 dėl 
labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo. Jei visos šalys yra įmonės, 
savarankiškai dirbančių pavienių 
prekiautojų (angl. individual 
entrepreneurship) statusas turėtų atitikti 
vartotojų statusą, nes jų įmonės išteklių ir 
kompetencijos požiūriais labai aiškiai 
skiriasi nuo bendro ES taikomos MVĮ 
arba labai mažų įmonių apibrėžimo. 
Tačiau tai neturi pažeisti valstybių narių 
galimybės priimti teisės aktus, pagal 
kuriuos bendrąją Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisę būtų galima 
taikyti prekiautojų tarpusavio sutartims, kai 
nė viena šalis nėra MVĮ. Bet kuriuo atveju, 
sudarydami įmonių tarpusavio sandorius, 
prekiautojai visapusiškai naudojasi 
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sutarties laisvės principu ir skatinami 
rengiant savo sutarčių sąlygas remtis 
bendrąja Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teise;

Or. fi

Pakeitimas 352
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) sutarties šalių susitarimas būtinas 
norint taikyti bendrąją Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisę. Įmonės ir 
vartotojo sandorių atveju tokiam 
susitarimui turėtų būti taikomi griežti 
reikalavimai. Kadangi praktikoje taikyti 
bendrąją Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisę paprastai siūlys prekiautojas, 
vartotojai turi aiškiai suvokti, kad sutinka 
taikyti normas, kurios skiriasi nuo 
galiojančių jų nacionalinės teisės normų.
Todėl vartotojo sutikimas taikyti bendrąją 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę 
turėtų būti leistinas tik aiškiai išreiškus 
valią atskirai nuo pareiškimo apie 
susitarimą sudaryti sutartį. Taigi neturėtų 
būti leidžiama sudarytinos sutarties 
sąlygoje, visų pirma prekiautojo 
standartinėse sąlygose, siūlyti taikyti 
bendrąją Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisę. Prekiautojas susitarimo 
taikyti bendrąją Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisę patvirtinimą 
vartotojui turėtų pateikti patvariojoje 
laikmenoje;

(22) sutarties šalių susitarimas būtinas 
norint taikyti bendrąją Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisę. Įmonės ir 
vartotojo sandorių atveju tokiam 
susitarimui turėtų būti taikomi griežti 
reikalavimai. Kadangi praktikoje taikyti 
bendrąją Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisę paprastai siūlys prekiautojas, 
vartotojai turi savo noru ir sprendimu
aiškiai suvokti, kad sutinka taikyti normas, 
kurios skiriasi nuo galiojančių jų 
nacionalinės teisės normų. vartotojo 
sutikimas taikyti bendrąją Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisę turėtų 
būti leistinas tik aiškiai išreiškus valią 
atskirai nuo pareiškimo apie susitarimą 
sudaryti sutartį. Taigi neturėtų būti 
leidžiama sudarytinos sutarties sąlygoje, 
visų pirma prekiautojo standartinėse 
sąlygose, siūlyti taikyti bendrąją Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisę.
Prekiautojas susitarimo taikyti bendrąją 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę 
patvirtinimą vartotojui turėtų pateikti 
patvariojoje laikmenoje;

Or. fi

Pakeitimas 353
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Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) vartotojas turi ne tik suvokti, kad 
pasirenka taikyti bendrąją Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisę, bet ir 
duoti sutikimą susipažinęs su visa 
informacija. Todėl prekiautojas turėtų ne 
tik atkreipti vartotojo dėmesį į ketinimą 
taikyti bendrąją Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisę, bet ir suteikti 
informacijos apie jos pobūdį ir pagrindines 
ypatybes. Siekiant palengvinti šią 
prekiautojo užduotį, taip išvengiant 
bereikalingos administracinės naštos, ir 
užtikrinti vienodą vartotojui suteikiamos 
informacijos lygį bei kokybę, prekiautojai 
jiems turėtų pateikti šiame reglamente 
nurodytą – taigi lengvai prieinamą visomis
oficialiosiomis Sąjungos kalbomis –
standartinį informacinį pranešimą. Kai 
vartotojui pateikti standartinį informacinį 
pranešimą neįmanoma, pavyzdžiui, su juo 
susisiekiant telefonu, arba kai prekiautojas 
nepateikė informacinio pranešimo, 
susitarimas taikyti bendrąją Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisę vartotojo 
neturėtų saistyti tol, kol jis jo negavo kartu 
su susitarimo patvirtinimu ir po to 
neišreiškė sutikimo;

(23) vartotojas turi ne tik suvokti, kad 
pasirenka taikyti bendrąją Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisę, bet ir 
duoti sutikimą susipažinęs su visa 
informacija. Todėl prekiautojas turėtų ne 
tik atkreipti vartotojo dėmesį į ketinimą 
taikyti bendrąją Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisę, bet ir likus 
užtektinai laiko iki sutarties sudarymo
suteikti informacijos apie šios pirkimo–
pardavimo sutarties teisės pobūdį ir 
pagrindines ypatybes. Siekiant palengvinti 
šią prekiautojo užduotį, taip išvengiant 
bereikalingos administracinės naštos, ir 
užtikrinti vienodą vartotojui suteikiamos 
informacijos lygį bei kokybę, prekiautojai 
jiems turėtų pateikti šiame reglamente 
nurodytą – taigi lengvai prieinamą visomis 
oficialiosiomis Sąjungos kalbomis –
standartinį informacinį pranešimą. Kai 
vartotojui pateikti standartinį informacinį 
pranešimą neįmanoma, pavyzdžiui, su juo 
susisiekiant telefonu, arba kai prekiautojas 
nepateikė informacinio pranešimo, 
susitarimas taikyti bendrąją Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisę vartotojo 
neturėtų saistyti tol, kol jis jo negavo kartu 
su susitarimo patvirtinimu ir po to 
neišreiškė sutikimo;

Or. fi

Pakeitimas 354
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Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) vartotojas turi ne tik suvokti, kad 
pasirenka taikyti bendrąją Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisę, bet ir 
duoti sutikimą susipažinęs su visa 
informacija. Todėl prekiautojas turėtų ne 
tik atkreipti vartotojo dėmesį į ketinimą 
taikyti bendrąją Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisę, bet ir suteikti 
informacijos apie jos pobūdį ir pagrindines 
ypatybes. Siekiant palengvinti šią 
prekiautojo užduotį, taip išvengiant 
bereikalingos administracinės naštos, ir 
užtikrinti vienodą vartotojui suteikiamos 
informacijos lygį bei kokybę, prekiautojai 
jiems turėtų pateikti šiame reglamente 
nurodytą – taigi lengvai prieinamą visomis 
oficialiosiomis Sąjungos kalbomis –
standartinį informacinį pranešimą. Kai 
vartotojui pateikti standartinį informacinį 
pranešimą neįmanoma, pavyzdžiui, su juo 
susisiekiant telefonu, arba kai prekiautojas 
nepateikė informacinio pranešimo, 
susitarimas taikyti bendrąją Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisę vartotojo 
neturėtų saistyti tol, kol jis jo negavo kartu 
su susitarimo patvirtinimu ir po to 
neišreiškė sutikimo;

(23) vartotojas turi ne tik suvokti, kad 
pasirenka taikyti bendrąją Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisę, bet ir 
duoti sutikimą susipažinęs su visa 
informacija. Todėl prekiautojas turėtų ne 
tik atkreipti vartotojo dėmesį į ketinimą 
taikyti bendrąją Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisę, bet ir suteikti 
informacijos apie jos pobūdį ir pagrindines 
ypatybes. Siekiant palengvinti šią 
prekiautojo užduotį, taip išvengiant 
bereikalingos administracinės naštos, ir 
užtikrinti vienodą vartotojui suteikiamos 
informacijos lygį bei kokybę, prekiautojai 
jiems turėtų pateikti šiame reglamente 
nurodytą – taigi lengvai prieinamą visomis 
oficialiosiomis Sąjungos kalbomis –
informacinio pranešimo pavyzdį. Kai 
vartotojui pateikti standartinį informacinį 
pranešimą neįmanoma, pavyzdžiui, su juo 
susisiekiant telefonu, arba kai prekiautojas 
nepateikė informacinio pranešimo, 
susitarimas taikyti bendrąją Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisę vartotojo 
neturėtų saistyti tol, kol jis jo negavo kartu 
su susitarimo patvirtinimu ir po to 
neišreiškė sutikimo;

Or. de

Pagrindimas

Papildomi pranešimo pakeitimai, susiję su priede pateikiamais formuliarais.

Pakeitimas 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) bendrosios Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisės normomis turėtų 
būti reglamentuojami tokie sutarčių teisės 
klausimai, kurie turi praktinės svarbos tos 
rūšies sutarčių, kurios patenka į dalykinę ir 
asmeninę taikymo sritį, o ypač sudarytų 
internetu, gyvavimo laikotarpiu. Todėl be 
šalių teisių bei pareigų ir teisių gynimo 
priemonių prievolės nevykdymo atveju, 
bendrąja Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teise turėtų būti reglamentuojamos 
pareigos suteikti ikisutartinę informaciją, 
sutarties sudarymas, įskaitant formos 
reikalavimus, teisė atsisakyti sutarties ir jos 
pasekmės, sutarties nuginčijimas dėl 
klaidos, apgaulės, grasinimų arba 
piktnaudžiavimo ir tokio nuginčijimo 
pasekmės, sutarčių aiškinimas, turinys ir 
sutarties galia, nesąžiningų sutarties sąlygų 
vertinimas ir pasekmės, restitucija po 
sutarties nuginčijimo, sutarties 
nutraukimas, senatis ir teisių išnykimas. Ja 
turėtų būti nustatytos sankcijos už visų joje 
nustatytų pareigų nevykdymą;

(26) bendrosios Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisės normomis turėtų 
būti reglamentuojami tokie nuotolinės 
prekybos sutarčių teisės klausimai, kurie 
turi praktinės svarbos tos rūšies sutarčių, 
kurios patenka į dalykinę ir asmeninę 
taikymo sritį, gyvavimo laikotarpiu. Todėl 
be šalių teisių bei pareigų ir teisių gynimo 
priemonių prievolės nevykdymo atveju, 
bendrąja Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teise turėtų būti reglamentuojamos 
pareigos suteikti ikisutartinę informaciją, 
sutarties sudarymas, įskaitant formos 
reikalavimus, teisė atsisakyti sutarties ir jos 
pasekmės, sutarties nuginčijimas dėl 
klaidos, apgaulės, grasinimų arba 
piktnaudžiavimo ir tokio nuginčijimo 
pasekmės, sutarčių aiškinimas, turinys ir 
sutarties galia, nesąžiningų sutarties sąlygų 
vertinimas ir pasekmės, restitucija po 
sutarties nuginčijimo, sutarties 
nutraukimas, senatis ir teisių išnykimas. Ja 
turėtų būti nustatytos sankcijos už visų joje 
nustatytų pareigų nevykdymą;

Or. de

Pakeitimas 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) po penkerių metų tikslinga peržiūrėti, 
kaip bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisė ar kita reglamento nuostata 
veikia. Peržiūrint, be kita ko, reikėtų 
atsižvelgti į poreikį išplėsti jos taikymo 
sritį įmonių tarpusavio sutarčių atžvilgiu, į 

(35) po penkerių metų tikslinga peržiūrėti, 
kaip bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisė ar kita reglamento nuostata 
veikia. Peržiūrint, be kita ko, reikėtų 
atsižvelgti į poreikį išplėsti jos taikymo 
sritį, kad ji apimtų ne tik nuotolinę 
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skaitmeninio turinio rinkos bei 
technologijų raidą ir tolesnę Sąjungos 
acquis raidą;

prekybą, bet ir įmonių tarpusavio sutartis, 
į skaitmeninio turinio rinkos bei 
technologijų raidą ir tolesnę Sąjungos 
acquis raidą.

Or. de

Pakeitimas 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) siekiant išvengti dubliavimo ir 
papildyti galiojančią ES teisę, šioje 
direktyvoje reikėtų atsižvelgti į 
Direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių 
principus, pagal kuriuos buvo suderintos 
nuotolinės prekybos ir ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytų sutarčių 
nuostatos, pvz., iki sutarties sudarymo 
pateikiamos informacijos, oficialių 
reikalavimų, vartotojų teisės atsisakyti 
sutarties, pristatymo, rizikos perėjimo ir 
mokėjimo būdų. Taip įmonėms, kurios 
Sąjungoje prekiauja prekėmis ar 
skaitmeniniu turiniu, būtų sukurta tvirta 
teisinė europinių nuostatų sistema;

Or. en

Pakeitimas 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
37 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37b) priėmus šią direktyvą Komisija 
turėtų sudaryti darbo grupę, kurią iš 
esmės sudarytų vartotojų ir įmonių 
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asociacijos ir kuriai padėtų akademikai ir 
naudotojai, kad vadovaujantis šios 
direktyvos ir Bendrijos vartotojų apsaugos 
teisyno, ypač Direktyvos 2011/83/ES dėl 
vartotojų teisių, nuostatomis būtų galima 
parengti standartines internetinės 
prekybos vartojimo sutarčių nuostatas; 

Or. en

Pakeitimas 359
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu siekiama pagerinti
vidaus rinkos konsolidavimo ir veikimo 
sąlygas parengiant vienodas sutarčių teisės 
normas, išdėstytas I priede (toliau –
bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisė). Šios normos sutarties šalių 
sutikimu gali būti taikomos
tarpvalstybiniams prekių pirkimo–
pardavimo, skaitmeninio turinio tiekimo ir 
susijusių paslaugų teikimo sandoriams.

1. Šia direktyva siekiama sukurti 
neprivalomą vidaus rinkoje taikomą 
bendrąją Europos teisę parengiant 
vienodas sutarčių teisės normas, išdėstytas 
I priede (toliau – bendroji Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisė). Šios 
normos aiškiu sutarties šalių sutikimu gali 
būti taikomos – jei pasirenkamos vietoj 
nacionalinių normų – vien tik 
tarpvalstybinių vartojimo sutarčių teisės 
srityje, t. y. prekių pirkimo–pardavimo, 
skaitmeninio turinio tiekimo ir susijusių 
paslaugų teikimo sandoriams.

Or. el

Pakeitimas 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu siekiama pagerinti 
vidaus rinkos konsolidavimo ir veikimo 
sąlygas parengiant vienodas sutarčių teisės 
normas, išdėstytas I priede (toliau –
bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisė). Šios normos sutarties šalių 
sutikimu gali būti taikomos 
tarpvalstybiniams prekių pirkimo–
pardavimo, skaitmeninio turinio tiekimo ir 
susijusių paslaugų teikimo sandoriams.

1. Šiuo reglamentu siekiama pagerinti 
vidaus rinkos konsolidavimo ir veikimo 
sąlygas parengiant vienodas sutarčių teisės 
normas, išdėstytas I priede (toliau –
bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisė). Šios normos sutarties šalių 
sutikimu gali būti taikomos nuotolinės 
prekybos, ypač internetinės, srities
tarpvalstybiniams prekių pirkimo–
pardavimo, skaitmeninio turinio tiekimo ir 
susijusių paslaugų teikimo sandoriams.

Or. de

Pakeitimas 361
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą prekiautojai gali 
vadovautis vienodomis normomis ir 
visiems tarpvalstybiniams sandoriams 
taikyti tas pačias sutarčių sąlygas; taip 
mažinamos bereikalingos sąnaudos ir 
užtikrinamas aukštas teisinio tikrumo 
lygis.

2. Pagal šią direktyvą prekiautojai gali 
vadovautis vienodomis normomis ir 
visiems tarpvalstybiniams sandoriams 
taikyti tas pačias sutarčių sąlygas.

Or. el

Pakeitimas 362
Kyriacos Triantaphyllides
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prekiautojų ir vartotojų sutartims šiuo 
reglamentu nustatomos išsamios vartotojų 
teisių apsaugos normos, kuriomis 
užtikrinamas aukštas vartotojų teisių 
apsaugos lygis, stiprinamas vartotojų 
pasitikėjimas vidaus rinka, o vartotojai 
skatinami pirkti užsienyje.

3. Prekiautojų ir vartotojų tarpvalstybinės 
prekybos sutartims šia direktyva
nustatomos išsamios vartotojų teisių 
apsaugos normos, kuriomis užtikrinamas 
aukštas vartotojų teisių apsaugos lygis, 
stiprinamas vartotojų pasitikėjimas vidaus 
rinka, o vartotojai skatinami pirkti 
užsienyje.

Or. el

Pakeitimas 363
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prekiautojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, veikiantis su prekyba, verslu, 
amatu arba profesija, kuria tas asmuo 
verčiasi, susijusiais tikslais;

e) prekiautojas – kiekvienas valstybės ar 
privačiai valdomas fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris veikia pagal sutartis, 
kurioms taikoma ši direktyva, siekdamas 
tikslų, susijusių su jo prekyba, verslu, 
amatu arba profesija, įskaitant kiekvieną 
kitą asmenį, veikiantį prekiautojo vardu 
arba jo naudai;

Or. de

Pagrindimas

Apibrėžtis atitinka Direktyvos 2011/83/ES apibrėžtį, ypač kiek tai susiję su trečiųjų asmenų, 
veikiančių prekiautojo vardu arba jo naudai, veikla. Nors atstovavimas pagal bendrąją 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę nereglamentuojamas, vartotojui neįmanoma 
suprasti skirtingų pasekmių, atsižvelgiant į tai, ar prekiautojas veikia pats, ar per kitus, ir tai 
labai klaidina.

Pakeitimas 364
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Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) nuotolinės prekybos sutartis –
prekiautojo ir vartotojo sutartis, sudaryta 
pagal organizuotą nuotolinės prekybos 
sistemą, fiziškai nedalyvaujant prekiautojui 
arba – jeigu prekiautojas yra juridinis 
asmuo – prekiautojui atstovaujančiam 
fiziniam asmeniui ir vartotojui, iki sutarties 
sudarymo ir jos sudarymo momentu 
naudojant tik (vieną ar kelias) nuotolinio 
ryšio priemones;

p) nuotolinės prekybos sutartis –
prekiautojo ir vartotojo arba prekiautojų 
tarpusavio sutartis, sudaryta pagal 
organizuotą nuotolinės prekybos sistemą, 
fiziškai nedalyvaujant prekiautojui arba –
jeigu prekiautojas yra juridinis asmuo –
prekiautojui atstovaujančiam fiziniam 
asmeniui ir vartotojui, arba kitam 
prekiautojui, arba, jei prekiautojas yra 
juridinis asmuo, nedalyvaujant jam 
atstovaujančiam fiziniam asmeniui, iki 
sutarties sudarymo ir jos sudarymo 
momentu naudojant tik (vieną ar kelias) 
nuotolinio ryšio priemones;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant apriboti taikymo sritį, reikia tikslesnės apibrėžties ir ypač patikslinimo, kad apimami 
ir įmonių tarpusavio sandoriai.

Pakeitimas 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) ne prekybai skirtose patalpose sudaryta 
sutartis – prekiautojo ir vartotojo sutartis, 
sudaryta: i)

Išbraukta.

i) ne prekiautojo verslo patalpose fiziškai 
dalyvaujant prekiautojui arba – kai 
prekiautojas yra juridinis asmuo –
prekiautojui atstovaujančiam fiziniam 
asmeniui ir vartotojui arba sudaryta pagal 
tokiomis pačiomis aplinkybėmis vartotojo 
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pateiktą ofertą, arba
ii) prekiautojo verslo patalpose arba 
naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis 
po to, kai į vartotoją buvo asmeniškai ir 
tiesiogiai kreiptasi ne prekiautojo verslo 
patalpose, fiziškai dalyvaujant 
prekiautojui arba – kai prekiautojas yra 
juridinis asmuo – prekiautojui 
atstovaujančiam fiziniam asmeniui ir 
vartotojui, arba
iii) prekiautojo arba – kai prekiautojas 
yra juridinis asmuo – prekiautojui 
atstovaujančio fizinio asmens 
organizuotoje išvykoje, kurios tikslas arba 
padarinys – prekių arba skaitmeninio 
turinio ar susijusios paslaugos reklama ir 
pardavimas arba tiekimas vartotojui;

Or. de

Pagrindimas

Apribojus taikymo sritį (taikymo sritis yra tik nuotolinės prekybos sandoriai), šių apibrėžčių 
nebereikia, nes šie sandoriai daugiau neapimami.

Pakeitimas 366
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos q punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ne prekiautojo verslo patalpose fiziškai 
dalyvaujant prekiautojui arba – kai 
prekiautojas yra juridinis asmuo –
prekiautojui atstovaujančiam fiziniam 
asmeniui ir vartotojui arba sudaryta pagal 
tokiomis pačiomis aplinkybėmis vartotojo 
pateiktą ofertą, arba

i) ne prekiautojo verslo patalpose fiziškai 
dalyvaujant prekiautojui ir vartotojui arba 
sudaryta pagal tokiomis pačiomis 
aplinkybėmis vartotojo pateiktą ofertą, arba

Or. de
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Pakeitimas 367
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos q punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) prekiautojo verslo patalpose arba 
naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis 
po to, kai į vartotoją buvo asmeniškai ir
tiesiogiai kreiptasi ne prekiautojo verslo 
patalpose, fiziškai dalyvaujant prekiautojui
arba – kai prekiautojas yra juridinis 
asmuo – prekiautojui atstovaujančiam 
fiziniam asmeniui ir vartotojui, arba

ii) prekiautojo verslo patalpose arba 
naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis
iš karto po to, kai į vartotoją buvo 
asmeniškai ir betarpiškai kreiptasi vietoje, 
kuri nėra prekiautojo prekybai skirtos 
patalpos, fiziškai kartu dalyvaujant 
prekiautojui ir vartotojui, arba;

Or. de

Pagrindimas

Jei vadovaujamasi Direktyvoje 2011/83/ES dėl vartotojų teisių pateikta prekiautojo 
apibrėžtimi, atitinkamai turi būti pataisyta ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties 
apibrėžtis.

Pakeitimas 368
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos q punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) prekiautojo arba – kai prekiautojas yra 
juridinis asmuo – prekiautojui 
atstovaujančio fizinio asmens
organizuotoje išvykoje, kurios tikslas arba 
padarinys – prekių arba skaitmeninio 
turinio ar susijusios paslaugos reklama ir 
pardavimas arba tiekimas vartotojui;

iii) prekiautojo organizuotoje išvykoje, 
kurios tikslas arba padarinys – prekių arba 
skaitmeninio turinio ar susijusios paslaugos 
reklama ir pardavimas arba tiekimas 
vartotojui;

Or. de

Pakeitimas 369
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Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos r punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

r) verslo patalpos – tai: Išbraukta.
i) nekilnojamosios mažmeninės prekybos 
patalpos, kuriose prekiautojas nuolat 
užsiima veikla, arba
ii) kilnojamosios mažmeninės prekybos 
patalpos, kuriose prekiautojas paprastai 
užsiima veikla;

Or. de

Pagrindimas

Apribojus taikymo sritį (taikymo sritis yra tik nuotolinės prekybos sandoriai), šių apibrėžčių 
nebereikia, nes šie sandoriai daugiau neapimami.

Pakeitimas 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

u) viešasis aukcionas – pardavimo būdas, 
kai prekiautojas prekes arba skaitmeninį 
turinį vartotojui, kuris asmeniškai 
dalyvauja arba kuriam suteikiama 
galimybė asmeniškai dalyvauti aukcione, 
siūlo per skaidrią, konkurencingais 
pasiūlymais grindžiamą procedūrą, kuriai 
vadovauja aukciono vedėjas ir kurios 
laimėtojas privalo įsigyti prekes ar
skaitmeninį turinį;

u) viešasis aukcionas – pardavimo būdas, 
kai prekiautojas prekes, skaitmeninį turinį
ar paslaugas vartotojui, kuris asmeniškai 
dalyvauja arba kuriam suteikiama 
galimybė asmeniškai dalyvauti aukcione, 
siūlo per skaidrią, konkurencingais 
pasiūlymais grindžiamą procedūrą, kuriai 
vadovauja aukciono vedėjas ir kurios 
laimėtojas privalo įsigyti prekes,
skaitmeninį turinį ar paslaugas;

Or. de
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Pagrindimas

Turinys keičiamas atsižvelgiant į tai, kad teisė taikoma tik nuotolinės prekybos sutartims, ir į 
Direktyvos dėl vartotojų teisių apibrėžtį.

Pakeitimas 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos y a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ya) pateisinamas veikimas arba 
neveikimas – veikimas arba neveikimas, 
kurio objektyviai negalima priskirti 
veikiančiam arba neveikiančiam 
asmeniui.

Or. de

Pagrindimas

Geriau suformuluojamas pirminis 92 pakeitimas.

Pakeitimas 372
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis Išbraukta.
Neprivalomas bendrosios Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisės 
pobūdis
Šalys gali susitarti, kad bendroji Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisė būtų 
taikoma jų tarpvalstybinėms prekių 
pirkimo–pardavimo, skaitmeninio turinio 
tiekimo ir susijusių paslaugų sutartims, 
patenkančioms į jos teritorinę, dalykinę ir 
asmeninę taikymo sritį, nustatytą 4–
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7 straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 373
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai susitarimai apima daugiau, nei 
bendrosios Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisės taikymo sritis, laikoma, kad 
pasirinktos sąlygos negalioja.

Or. de

Pakeitimas 374
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vartotojo nurodytas adresas, prekių 
pristatymo arba sąskaitos pateikimo 
adresas yra kitoje valstybėje nei
prekiautojo įprastinės buveinės vietos 
valstybė ir

a) vartotojo buveinės vietos šalis yra ne
prekiautojo įprastinės buveinės vietos 
valstybė ir

Or. el

Pakeitimas 375
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis



AM\934215LT.doc 25/97 PE510.531v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiame reglamente įmonių ar kitų 
institucijų, turinčių juridinio asmens 
statusą arba jo neturinčių, buveinės vieta 
yra centrinės administracijos buveinė.
Įprastinė prekiautojo, kuris yra fizinis 
asmuo, buveinės vieta yra pagrindinė to 
asmens verslo vieta.

4. Šiame reglamente prekiautojų arba
įmonių ar kitų institucijų, neatsižvelgiant į 
tai, ar jos turi juridinio asmens statusą, 
buveinės vieta yra centrinės 
administracijos buveinė, jeigu jos vartotojo 
šalyje neturi nei mažmeninės prekybos 
parduotuvės, nei biurų, nei jokios kitos 
prekiautojo ar teisinio atstovo buveinės ir 
jeigu jos neįtrauktos į valstybių narių 
kompetentingų institucijų įmonių ar kitų 
institucijų, turinčių ar neturinčių 
juridinio asmens statusą, registrus.
Įprastinė prekiautojo, kuris yra fizinis 
asmuo, buveinės vieta yra pagrindinė to 
asmens verslo vieta.

Or. el

Pakeitimas 376
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutartys, kurioms gali būti taikoma 
bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisė

Tarpvalstybinės sutartys, kurioms gali būti 
taikoma bendroji Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisė

Or. el

Pakeitimas 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendroji Europos pirkimo–pardavimo Bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
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sutarčių teisė gali būti taikoma: sutarčių teisė gali būti taikoma nuotolinės 
prekybos sutartims, įskaitant sutartis, 
sudarytas internetu, tai yra:

Or. de

Pakeitimas 378
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisė gali būti taikoma tik tais 
atvejais, kai prekių pardavėjas arba 
skaitmeninio turinio tiekėjas yra 
prekiautojas. Kai visos sutarties šalys yra 
prekiautojai, bendrąją Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisę galima taikyti 
tuomet, kai bent viena iš tų šalių yra mažoji 
arba vidutinė įmonė (MVĮ).

1. Bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisė gali būti taikoma tik tais 
atvejais, kai prekių pardavėjas arba 
skaitmeninio turinio tiekėjas yra 
prekiautojas. Kai visos sutarties šalys yra 
prekiautojai, bendrąją Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisę galima taikyti 
tuomet, kai bent viena iš tų šalių yra mažoji 
arba vidutinė įmonė (MVĮ). Jei visos šalys 
yra įmonės, savarankiškai dirbančių 
pavienių prekiautojų (angl. individual 
entrepreneurship) statusas apsaugos 
aspektu atitinka vartotojų statusą.

Or. fi

Pakeitimas 379
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiek tai susiję su prekiautojo ir vartotojo 
santykiais, susitarimas taikyti bendrąją 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę 
galioja tik jeigu vartotojas aiškiai išreiškė 
sutikimą atskirai nuo pareiškimo apie 
susitarimą sudaryti sutartį. To susitarimo 

2. Kiek tai susiję su prekiautojo ir vartotojo 
santykiais, susitarimas taikyti bendrąją 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę 
galioja tik jeigu vartotojas savo noru ir 
sprendimu aiškiai išreiškė sutikimą atskirai 
nuo pareiškimo apie susitarimą sudaryti 
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patvirtinimą prekiautojas vartotojui privalo 
pateikti patvariojoje laikmenoje.

sutartį. To susitarimo patvirtinimą 
prekiautojas vartotojui privalo pateikti 
patvariojoje laikmenoje.

Or. fi

Pakeitimas 380
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Susitarimai, kuriems netaikoma 
bendroji Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisė, negalioja.

Or. de

Pagrindimas

Jei pagal susitarimus neatsižvelgiama į reglamentu nustatytą bendrosios Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisės taikymo sritį, nes juose apimama daugiau, nei numatyta, arba 
numatoma, kad bendroji Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisė turi būti taikoma 
mišrioms sutartims arba kreditais finansuojamoms sutartims, arba tik iš dalies, turi būti 
paaiškinta, kad susitarimas dėl taikymo negalioja. Todėl taikytina teisė turi būti nustatyta 
pagal Reglamento „Roma I“ nuostatas.

Pakeitimas 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Standartinis informacinis pranešimas
prekiautojo ir vartotojo sutartyse

Informacinio pranešimo pavyzdys
prekiautojo ir vartotojo sutartyse

Or. de
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Pakeitimas 382
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai susitariama taikyti bendrąją 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių 
teisę, prekiautojas patvariąja laikmena 
perduoda vartotojui standartinį 
informacinį pranešimą.

Or. de

Pagrindimas

Standartinis informacinis pranešimas pateikiamas vartotojui po to, kai susitariama taikyti 
bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę.

Pakeitimas 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šis straipsnis netaikomas sutartims dėl 
maisto produktų, gėrimų ar kitų 
kasdieniam vartojimui skirtų namų ūkio 
prekių, kurias prekiautojas dažnai ir 
reguliariai fiziškai tiekia į vartotojo 
namus, gyvenamąją vietą ar darbovietę, 
tiekimo.

Or. de

Pagrindimas

Pateikta remiantis priedo 13 straipsnio 5 dalies a punktu.

Pakeitimas 384
Toine Manders
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sankcijas už 8 ir 9 
straipsniuose nustatytų reikalavimų 
pažeidimus, kuriuos prekiautojai padaro 
vartotojų atžvilgiu, ir imasi visų reikalingų 
priemonių, kad tos sankcijos būtų 
taikomos. Nustatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. 
Ne vėliau kaip [praėjus 1 metams nuo šio 
reglamento taikymo pradžios] valstybės 
narės nedelsdamos praneša Komisijai apie 
atitinkamas nuostatas, o prireikus apie jų 
vėlesnius pakeitimus.

Valstybės narės nustato proporcingas
sankcijas už 8 ir 9 straipsniuose nustatytų 
reikalavimų pažeidimus, kuriuos 
prekiautojai padaro vartotojų atžvilgiu, ir 
imasi visų reikalingų priemonių, kad tos 
sankcijos būtų taikomos. Ne vėliau kaip 
[praėjus 1 metams nuo šio reglamento 
taikymo pradžios] valstybės narės 
nedelsdamos praneša Komisijai apie 
atitinkamas nuostatas, o prireikus apie jų 
vėlesnius pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai šalys yra sudariusios galiojantį 
susitarimą sutarčiai taikyti bendrąją 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę, 
jos normomis reglamentuojamiems 
klausimams galioja tik bendroji Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisė. Jei
sutartis buvo faktiškai sudaryta, bendrąja 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teise 
reglamentuojamas ir pareigos suteikti 
ikisutartinę informaciją vykdymas bei 
teisių gynimo priemonės šias pareigas 
pažeidus.

Kai šalys yra sudariusios galiojantį 
susitarimą sutarčiai taikyti bendrąją 
Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę, 
jos normomis reglamentuojamiems 
klausimams galioja tik bendroji Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teisė. Jei
prekiautojas siūlo prekes, siūlo tiekti 
skaitmeninį turinį ar susijusias paslaugas 
drauge su galimybe susitarti dėl 
bendrosios Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisės, bendrąja Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teise reglamentuojamas 
ir pareigos suteikti ikisutartinę informaciją 
vykdymas bei teisių gynimo priemonės šias 
pareigas pažeidus.

Or. de
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Pagrindimas

Pareigos suteikti ikisutartinę informaciją gali būti visapusiškai veiksmingos tik tuo atveju, jei 
taikomos neatsižvelgiant į tai, ar sutartis iš tikrųjų sudaroma. Taip pat turi būti užtikrinta, 
kad konkurentai ir vartotojų asociacijos galėtų imtis teisinių priemonių tuo atveju, jei 
nevykdomos dėl bendrosios Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisės atsirandančios 
pareigos suteikti informaciją.

Pakeitimas 386
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sutartims, kai įprastinė prekiautojo 
buveinės vieta arba – prekiautojo ir 
vartotojo sutarties atveju – įprastinė 
prekiautojo buveinės vieta, vartotojo 
nurodytas adresas, prekių pristatymo
adresas arba sąskaitų pateikimo adresas
yra toje valstybėje narėje, ir (arba)

a) sutartims, kai įprastinė prekiautojo 
buveinės vieta yra toje valstybėje narėje, ir

Or. de

Pakeitimas 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki ... [5 metai po šio reglamento 
taikymo pradžios] Komisija pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
išsamią ataskaitą, kurioje peržiūrimas šio 

2. Iki ... [5 metai po šio reglamento 
taikymo pradžios] Komisija pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
išsamią ataskaitą, kurioje peržiūrimas šio 
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reglamento veikimas ir, be kita ko, 
atsižvelgiama į poreikį išplėsti jo taikymo 
sritį įmonių tarpusavio sutarčių atveju, į 
skaitmeninio turinio rinkos bei 
technologijų raidą ir tolesnę Sąjungos 
acquis raidą.

reglamento veikimas ir, be kita ko, 
atsižvelgiama į poreikį išplėsti jo taikymo 
sritį ir taikyti jį ne tik nuotolinės prekybos 
sričiai, bet ir įmonių tarpusavio sutarčių 
atveju, į skaitmeninio turinio rinkos bei 
technologijų raidą ir tolesnę Sąjungos 
acquis raidą.

Or. de

Pakeitimas 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Sutarčių pavyzdžiai

Komisija per [vienus metus] po šios 
direktyvos įgyvendinimo dienos nustato 
standartines sutarčių nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16b straipsnis
Komisija vykdo informavimo kampaniją, 
kad informuotų įmones nacionaliniu 
lygmeniu apie šias vadovaujantis ES 
normomis nustatytas standartines 
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internetinių sandorių su vartotojais 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 390
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu bendrojoje Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisėje nenustatyta 
kitaip, sutarčiai, pareiškimui ar kitam ja 
reglamentuojamam veiksmui arba jų 
patvirtinimui netaikomi specialūs formos 
reikalavimai.

Jeigu bendrojoje Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisėje arba 
atitinkamoje nacionalinėje teisėje, kuri 
nėra bendroji Europos pirkimo–
pardavimo sutarčių teisė ir kuri taikytina 
pagal reglamentus (EB) Nr. 593/2008, 
(EB) Nr. 864/2007 ar kitą atitinkamą 
kolizinę normą, nenustatyta kitaip, 
sutarčiai, pareiškimui ar kitam ja 
reglamentuojamam veiksmui arba jų 
patvirtinimui netaikomi specialūs formos 
reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad būtų atsižvelgta į Reglamento „Roma I“ aspektus. Pagal 
Reglamento „Roma I“ 11 straipsnį galioja tie nacionalinės teisės formos reikalavimai, pagal 
kuriuos užtikrinama geresnė vartotojų apsauga.

Pakeitimas 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informavimo pareiga su vartotoju sudarant
nuotolinės prekybos sutartį arba sutartį ne 

Informavimo pareiga sudarant sutartį
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prekybai skirtose patalpose

Or. de

Pagrindimas

Kadangi taikymo sritis turi būti apribota ir reglamentas turi būti taikomas tik nuotolinės 
prekybos sutartims, ši formuluotė apima tik nuotolinės prekybos sutartis. Pagal dabartinę 
formuluotę atrodytų, kad yra kitokių galimybių sudaryti sutartį.

Pakeitimas 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prekiautojas, sudarantis nuotolinės 
prekybos sutartį arba sutartį ne prekybai 
skirtose patalpose, turi pareigą iki sutarties 
sudarymo arba vartotojo susaistymo oferta 
aiškiai ir suprantamai pateikti vartotojui šią 
informaciją:

1. Prekiautojas, sudarantis sutartį, turi 
pareigą iki sutarties sudarymo arba 
vartotojo susaistymo oferta aiškiai ir 
suprantamai pateikti vartotojui šią 
informaciją:

Or. de

Pakeitimas 393
Mitro Repo

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendrą kainą ir papildomus mokesčius 
bei išlaidas pagal 14 straipsnį;

b) bendrą kainą ir papildomus mokesčius 
bei išlaidas, taip pat rinkliavas pagal 14 
straipsnį;

Or. fi

Pakeitimas 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nuotolinės prekybos sutarties atveju 
pagal šį straipsnį reikalaujama informacija 
turi būti:

3. Sutarties atveju pagal šį straipsnį 
reikalaujama informacija turi būti:

Or. de

Pakeitimas 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytos sutarties atveju pagal šį 
straipsnį reikalaujama informacija turi 
būti:

Išbraukta.

a) pateikta popierine forma arba, jei 
vartotojas sutinka, kita patvariąja 
laikmena ir
b) įskaitoma ir suformuluota aiškiai bei 
suprantamai.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukiama dėl taikymo srities apribojimo.

Pakeitimas 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 straipsnio 5 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sudarytoms naudojant prekybos 
automatus arba automatizuotose prekybos 
vietose;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukiama dėl taikymo srities apribojimo.

Pakeitimas 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 straipsnio 5 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytos sutarties, jeigu kaina arba – kai 
tuo pačiu metu sudaromos kelios sutartys 
– bendra sutarties kaina neviršija 50 EUR 
arba lygiavertės sumos valiuta, pasirinkta 
sutarties kainai.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukiama dėl taikymo srities apribojimo.

Pakeitimas 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 straipsnio 5 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kurios buvo sudarytos vadovaujantis 
valstybių narių teisės aktais ir kurias
sudarė valstybės tarnautojas, pagal 



PE510.531v01-00 36/97 AM\934215LT.doc

LT

įstatymą privalantis būti nepriklausomas 
ir nešališkas, ir kuris, suteikdamas 
išsamią teisinę informaciją, privalo 
užtikrinti, kad vartotojas sudarytų sutartį 
tik tinkamai apgalvojęs teisines pasekmes 
ir žinodamas jos teisinio taikymo sritį; Tai 
taikoma ir sudarant sutartį teisme.

Or. de

Pakeitimas 399
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 straipsnio 5 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kurios buvo sudarytos vadovaujantis 
valstybių narių teisės aktais ir kurias 
sudarė valstybės tarnautojas, pagal 
įstatymą privalantis būti nepriklausomas 
ir nešališkas, ir kuris, suteikdamas 
išsamią teisinę informaciją, privalo 
užtikrinti, kad vartotojas sudarytų sutartį 
tik tinkamai apgalvojęs teisines pasekmes 
ir žinodamas jos teisinio taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 17 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija apie teises atsisakyti
nuotolinės prekybos arba ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytos sutarties

Informacija apie teises atsisakyti sudarytos 
sutarties

Or. de
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Pakeitimas 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 13 straipsnio 1 dalies e punktą 
suteiktinoje informacijoje prireikus turi 
būti nurodyta, kad sutarties atsisakęs 
vartotojas turės padengti prekių grąžinimo 
išlaidas, o nuotolinės prekybos sutarčių
atveju prekių grąžinimo išlaidas turės 
padengti, jeigu prekės dėl savo pobūdžio 
paprastai negali būti grąžintos paštu.

2. Pagal 13 straipsnio 1 dalies e punktą 
suteiktinoje informacijoje prireikus turi 
būti nurodyta, kad sutarties atsisakęs 
vartotojas turės padengti prekių grąžinimo 
išlaidas tik tuo atveju, jeigu prekės dėl 
savo pobūdžio paprastai negali būti 
grąžintos paštu.

Or. de

Pakeitimas 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 18 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne prekybai skirtose patalpose sudaryta 
sutartis. Papildomi informavimo 
reikalavimai ir patvirtinimas

Išbraukta.

1. Prekiautojas privalo pateikti vartotojui 
pasirašytos sutarties kopiją arba sutarties 
patvirtinimą popierine forma, įskaitant, 
jei taikytina, vartotojo sutikimo ir 
pritarimo pagal 40 straipsnio 3 dalies 
d punktą patvirtinimą, atskira patvariąja 
laikmena, jeigu vartotojas su tuo sutinka.
2. Kai vartotojas pageidauja, kad 
susijusios paslaugos būtų pradėtos teikti 
per 42 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
sutarties atsisakymo terminą, prekiautojas 
privalo pareikalauti, kad vartotojas aiškiai 
pateiktų atitinkamą prašymą patvariąja 
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laikmena.

Or. de

Pakeitimas 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 19 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuotolinės prekybos sutartys. Papildomi 
informavimo ir kiti reikalavimai

Papildomi informavimo ir kiti reikalavimai

Or. de

Pakeitimas 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai prekiautojas vartotojui skambina 
telefonu siekdamas sudaryti nuotolinės 
prekybos sutartį, jis pokalbio su vartotoju 
pradžioje privalo atskleisti savo tapatybę ir, 
jeigu taikytina, asmens, kurio vardu jis 
skambina, tapatybę ir komercinį šio 
pokalbio tikslą.

1. Kai prekiautojas vartotojui skambina 
telefonu siekdamas sudaryti sutartį, jis 
pokalbio su vartotoju pradžioje privalo 
atskleisti savo tapatybę ir, jeigu taikytina, 
asmens, kurio vardu jis skambina, tapatybę 
ir komercinį šio pokalbio tikslą.

Or. de

Pakeitimas 405
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 19 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu nuotolinės prekybos sutartis 
sudaryta nuotolinio ryšio priemonėmis, 
talpinančiomis ribotą kiekį informacijos 
arba ją rodančiomis ribotą laiką, iki tokios 
sutarties sudarymo prekiautojas privalo 
tomis konkrečiomis priemonėmis suteikti 
bent jau šio straipsnio 3 dalyje nurodytą 
informaciją. Kitą 13 straipsnyje nurodytą 
informaciją prekiautojas vartotojui turi 
pateikti tinkamu būdu pagal 13 straipsnio 3 
dalies reikalavimus.

2. Jeigu sutartis sudaryta nuotolinio ryšio 
priemonėmis, talpinančiomis ribotą kiekį 
informacijos arba ją rodančiomis ribotą 
laiką, iki tokios sutarties sudarymo 
prekiautojas privalo tomis konkrečiomis 
priemonėmis suteikti bent jau šio straipsnio 
3 dalyje nurodytą informaciją. Kitą 13 
straipsnyje nurodytą informaciją 
prekiautojas vartotojui turi pateikti tinkamu 
būdu pagal 13 straipsnio 3 dalies 
reikalavimus.

Or. de

Pakeitimas 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Telefonu sudarytina nuotolinės 
prekybos sutartis galioja tik jeigu 
vartotojas pasirašė ofertą arba išsiuntė 
rašytinį sutikimą dėl susitarimo sudaryti 
sutartį. To susitarimo patvirtinimą 
prekiautojas vartotojui privalo pateikti 
patvariojoje laikmenoje.

4. Telefonu sudaryta sutartis galioja tik 
jeigu vartotojas pasirašė ofertą arba 
išsiuntė rašytinį sutikimą dėl susitarimo 
sudaryti sutartį. To susitarimo patvirtinimą 
prekiautojas vartotojui privalo pateikti 
patvariojoje laikmenoje.

Or. de

Pakeitimas 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prekiautojas privalo pateikti vartotojui 5. Prekiautojas privalo pateikti vartotojui 



PE510.531v01-00 40/97 AM\934215LT.doc

LT

sutarties sudarymo patvirtinimą, įskaitant, 
jei taikytina, 40 straipsnio 3 dalies d punkte 
nurodytą vartotojo sutikimo ir pritarimo 
patvirtinimą, ir visą 13 straipsnyje 
nurodytą informaciją patvariąja laikmena.
Šią informaciją prekiautojas privalo 
pateikti per protingą terminą po nuotolinės 
prekybos sutarties sudarymo, bet ne vėliau 
kaip prekių pristatymo momentu arba iki 
skaitmeninio turinio tiekimo ar susijusių 
paslaugų teikimo pradžios, nebent 
informacija vartotojui patvariąja laikmena 
jau buvo pateikta prieš nuotolinės 
prekybos sutarties sudarymą.

sutarties sudarymo patvirtinimą, įskaitant, 
jei taikytina, 40 straipsnio 3 dalies d punkte 
nurodytą vartotojo sutikimo ir pritarimo 
patvirtinimą, ir visą 13 straipsnyje 
nurodytą informaciją patvariąja laikmena.
Šią informaciją prekiautojas privalo 
pateikti per protingą terminą po sutarties 
sudarymo, bet ne vėliau kaip prekių 
pristatymo momentu arba iki skaitmeninio 
turinio tiekimo ar susijusių paslaugų 
teikimo pradžios, nebent informacija 
vartotojui patvariąja laikmena jau buvo 
pateikta prieš sutarties sudarymą.

Or. de

Pakeitimas 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 20 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informavimo pareiga sudarant kitas nei 
nuotolinės prekybos ir ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytas sutartis

Išbraukta.

1. Kitose nei nuotolinės prekybos ir ne 
prekybai skirtose patalpose sudarytose 
sutartyse prekiautojas turi pareigą iki 
sutarties sudarymo arba vartotojo 
susaistymo oferta aiškiai ir suprantamai 
pateikti vartotojui šią informaciją, jei ji 
akivaizdžiai neišplaukia iš aplinkybių:
a) pagrindines tiektinų prekių, 
skaitmeninio turinio arba susijusių 
paslaugų savybes tiek, kiek tai tinkama 
ryšio priemonės ir prekių, skaitmeninio 
turinio arba susijusios paslaugos 
atžvilgiu;
b) bendrą kainą ir papildomus mokesčius 
bei išlaidas pagal 14 straipsnio 1 dalį;
c) prekiautojo tapatybės duomenis, kaip 
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antai jo komercinį pavadinimą, geografinį 
adresą, kuriuo prekiautojas įsisteigęs, ir jo 
telefono numerį;
d) sutarties sąlygas pagal 16 straipsnio a 
ir punktus;
e) jei taikytina, informaciją apie 
prekiautojo pagalbą ir paslaugas 
vartotojams prekę įsigijus, komercines 
garantijas ir skundų nagrinėjimo tvarką ir 
jų sąlygas;
f) jei taikytina, informaciją apie 
skaitmeninio turinio funkcines savybes, 
įskaitant taikytinas technines apsaugos 
priemones, ir
g) jei taikytina, informaciją apie 
reikšmingą skaitmeninio turinio 
suderinamumą su aparatine ir 
programine įranga, apie kurį prekiautojas 
žino arba turėjo žinoti.
2. Šis straipsnis netaikomas tais atvejais, 
kai sutartis yra susijusi su kasdieniu 
sandoriu ir įvykdoma iš karto po jos 
sudarymo.

Or. de

Pakeitimas 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 24 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomos informavimo pareigos 
elektroninėmis priemonėmis sudarant
nuotolinės prekybos sutartis

Papildomos informavimo pareigos 
elektroninėmis priemonėmis sudarant 
sutartis

Or. de

Pakeitimas 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 25 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomi reikalavimai elektroninėmis 
priemonėmis sudarant nuotolinės prekybos
sutartis

Papildomi reikalavimai elektroninėmis 
priemonėmis sudarant sutartis

Or. de

Pakeitimas 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai nuotolinės prekybos sutartimi, kuri 
turi būti sudaryta elektroninėmis 
priemonėmis, vartotojas įpareigojamas 
atlikti mokėjimą, prekiautojas turi aiškiai ir 
gerai matomu būdu, prieš pat vartotojui 
pateikiant savo užsakymą, atkreipti jo 
dėmesį į 13 straipsnio 1 dalies a punktu, 14 
straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 16 straipsnio b 
punktu reikalaujamą informaciją.

1. Kai sutartimi, kuri turi būti sudaryta 
elektroninėmis priemonėmis, vartotojas 
įpareigojamas atlikti mokėjimą, 
prekiautojas turi aiškiai ir gerai matomu 
būdu, prieš pat vartotojui pateikiant savo 
užsakymą, atkreipti jo dėmesį į 13 
straipsnio 1 dalies a punktu, 14 straipsnio 1 
ir 2 dalimis ir 16 straipsnio b punktu 
reikalaujamą informaciją.

Or. de

Pakeitimas 412
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prekiautojas turi užtikrinti, kad 
vartotojas, pateikdamas užsakymą, aiškiai 
pritartų, jog pateikus užsakymą atsiranda 
mokėjimo pareiga. Kai pateikiant 

2. Prekiautojas turi užtikrinti, kad 
vartotojas, pateikdamas užsakymą, aiškiai 
pritartų, jog pateikus užsakymą atsiranda 
mokėjimo pareiga, nebent tai akivaizdu. 
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užsakymą reikia paspausti mygtuką ar 
aktyvinti panašią funkciją, mygtukas ar 
panaši funkcija turi būti pažymėti tik šiais 
lengvai įskaitomais žodžiais „užsakymas 
su mokėjimo pareiga“ ar panašia
nedviprasmiška formuluote, nurodančia, 
kad pateikus užsakymą atsiranda pareiga 
atlikti mokėjimą prekiautojui. Jei 
prekiautojas šios dalies nuostatų 
nesilaiko, sutartis ar užsakymas vartotojo 
nesaisto.

Kai pateikiant užsakymą reikia paspausti 
mygtuką ar aktyvinti panašią funkciją, 
mygtukas ar panaši funkcija turi būti 
pažymėti nedviprasmiška formuluote, 
nurodančia, kad pateikus užsakymą 
atsiranda pareiga atlikti mokėjimą 
prekiautojui.

Or. de

Pagrindimas

Aiškaus pritarimo mokėjimo pareigai paprastai nereikia, juo labiau, kad nurodyti kainą 
privaloma (13 ir 14 straipsniai). Be to, atrodo per daug drastiška nustatyti, kad sutartis 
savaime negalioja. Jei prekiautojas nevykdo šioje dalyje nustatytų pareigų ir jei vartotojas, 
nors nurodoma kaina, neatpažįsta, kad esama mokėjimo pareigos, jis gali pasinaudoti teise 
nuginčyti sutartį dėl klaidos (48 str.).

Pakeitimas 413
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prekės, skaitmeninio turinio arba 
susijusių paslaugų, kurie buvo perduoti ar 
suteikti vartotojui be jo užsakymo, 
pasilikimas, naudojimas ar suvartojimas 
nelaikomas akceptu. Tokiu atveju 
vartotojui netaikoma pareiga atlyginti ir 
jis neprivalo vykdyti restitucijos.

Or. de

Pagrindimas

Tai numatoma pagal Direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių 27 straipsnį. Nors 
nesąžiningas pardavimas nereglamentuojamas pagal bendrąją Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisę, tačiau, siekiant užtikrinti numatytą pavienių vartotojų apsaugą, reikia 
reglamentuoti tokios praktikos pasekmes civilinės teisės požiūriu.
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Pakeitimas 414
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Palaikant prekiautojo ir vartotojo 
santykius, akceptanto atsakymas į ofertą, 
kuriame yra aiškiai nurodytų ar 
numanomų papildomų ar skirtingų 
sutarties sąlygų, bet kokiu atveju laikomas 
atsisakymu akceptuoti ofertą ir yra nauja 
oferta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti vartotojus, reikia teisių, kuriomis galima paprastai pasinaudoti, ir 
santykių aiškumo. Vartotojas turi būti tikras, kad bus akceptuota tokia jo oferta (jos sąlygas 
šiaip ar taip paprastai nustato prekiautojas), kokia buvo pateikta. Taip pat negalima 
reikalauti, kad vartotojas patikrintų akceptą po sutarties sudarymo arba iš karto po to jai 
prieštarautų.

Pakeitimas 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisė atsisakyti prekiautojų ir vartotojų 
nuotolinės prekybos ir ne prekybai 
skirtose patalpose sudarytos sutarties

Teisė atsisakyti sutarties

Or. de

Pakeitimas 416
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 40 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vartotojas turi teisę per 42 straipsnyje 
nurodytą terminą nenurodydamas 
priežasties ir nepatirdamas išlaidų, išskyrus 
45 straipsnyje nurodytais atvejais, 
atsisakyti:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. de

Pakeitimas 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 40 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuotolinės prekybos sutarties; Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 40 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytos sutarties, jeigu kaina arba – kai 
tuo pačiu metu sudaromos kelios sutartys 
– bendra sutarties kaina sutarties 
sudarymo momentu viršija 50 EUR arba 
lygiavertę sumą valiuta, pasirinkta 
sutarties kainai.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 40 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sutarčiai, sudarytai naudojant prekybos 
automatus arba automatizuotose prekybos 
vietose;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 420
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 40 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) sutarčiai, kuri buvo sudaryta 
vadovaujantis valstybių narių teisės aktais 
ir kurią sudarė valstybės tarnautojas, 
pagal įstatymą privalantis būti 
nepriklausomas ir nešališkas, ir kuris, 
suteikdamas išsamią teisinę informaciją, 
privalo užtikrinti, kad vartotojas sudarytų 
sutartį tik tinkamai apgalvojęs teisines 
pasekmes ir žinodamas jos teisinio 
taikymo sritį;

Or. en

Pakeitimas 421
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 40 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) buvo patiektos supakuotos prekės, kurių a) buvo patiektos supakuotos prekės, kurių 
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pakuotės apsaugas vartotojas pažeidė ir 
kurios dėl sveikatos apsaugos arba higienos 
priežasčių nebetinkamos grąžinti;

pakuotės apsaugas vartotojas pažeidė ir 
kurios dėl sveikatos apsaugos arba higienos 
priežasčių nebetinkamos perparduoti;

Or. de

Pagrindimas

Nesvarbu, ar prekes įmanoma grąžinti, svarbu, ar jas įmanoma perparduoti.

Pakeitimas 422
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 40 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vartotojas konkrečiai paprašė 
prekiautojo atvykti skubiems remonto 
arba techninės priežiūros darbams atlikti. 
Kai per tokį vizitą prekiautojas, be 
vartotojo aiškiai paprašytų, suteikia 
papildomas susijusias paslaugas arba, be 
atsarginių detalių, būtinai reikalingų 
techninės priežiūros ar remonto darbams 
atlikti, tiekia papildomas prekes, teisė 
atsisakyti sutarties taikoma toms 
papildomoms susijusioms paslaugoms ar 
prekėms.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 423
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teise atsisakyti sutarties vartotojas 
naudojasi pateikdamas pranešimą 
prekiautojui. Šiuo tikslu vartotojas gali 

2. Teise atsisakyti sutarties vartotojas 
naudojasi pateikdamas teksto pranešimą 
prekiautojui. Šiuo tikslu vartotojas gali 
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naudoti pavyzdinę 2 priedėlyje pateiktą 
sutarties atsisakymo formą arba pateikti 
aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas 
sprendimas atsisakyti sutarties.

naudoti pavyzdinę 2 priedėlyje pateiktą 
sutarties atsisakymo formą arba pateikti 
aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas 
sprendimas atsisakyti sutarties.

Or. de

Pagrindimas

Dėl teksto pranešimo, siunčiamo paštu ar elektronine žinute, galima geriau suprasti, kad 
atsisakoma sutarties, ir padidėja teisinis tikrumas abiem šalims, juo labiau, kad pagal 5 dalį 
pareiga įrodyti tenka vartotojui.

Pakeitimas 424
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prekiautojas nepagrįstai nedelsdamas ir 
bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 
keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis
buvo informuotas apie vartotojo
sprendimą atsisakyti sutarties pagal 41 
straipsnį, privalo grąžinti visas vartotojo 
sumokėtas sumas, įskaitant, jei taikytina, 
pristatymo išlaidas. Prekiautojas sumas 
privalo grąžinti tokiu pačiu mokėjimo 
būdu, kokį atlikdamas pradinę mokėjimo 
operaciją naudojo vartotojas, nebent 
vartotojas aiškiai sutiko su kitu būdu ir su 
sąlyga, kad vartotojas neturi mokėti jokių 
su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

1. Prekiautojas nepagrįstai nedelsdamas ir 
bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 
keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis
gavo vartotojo pranešimą dėl sutarties
atsisakymo pagal 41 straipsnį, privalo 
grąžinti visas vartotojo sumokėtas sumas, 
įskaitant, jei taikytina, pristatymo išlaidas. 
Prekiautojas sumas privalo grąžinti tokiu 
pačiu mokėjimo būdu, kokį atlikdamas 
pradinę mokėjimo operaciją naudojo 
vartotojas, nebent vartotojas aiškiai sutiko 
su kitu būdu ir su sąlyga, kad vartotojas 
neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu 
susijusių mokesčių.

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, ką norima pasakyti formuluote „buvo informuotas apie sprendimą“, nes galiausiai 
svarbi pranešimo gavimo data, kuri turėtų būti aiškiai reglamentuojama. Kitu atveju kyla 
klausimas, kaip prekiautojas, nors jam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą, galėtų būti 
apie tai neinformuotas.
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Pakeitimas 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytos sutarties atveju, kai prekės į 
vartotojo namus buvo pristatytos sutarties 
sudarymo metu, prekiautojas privalo 
pasiimti prekes savo sąskaita, jeigu dėl 
prekių pobūdžio jos negali būti paprastai 
grąžintos paštu.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 426
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vartotojas atsako tik už prekių vertę, 
sumažėjusią dėl prekių atžvilgiu padarytų 
veiksmų, nebūtinų tam, kad vartotojas 
nustatytų, koks prekių pobūdis, savybės ir 
kaip jos veikia. Vartotojas neatsako už 
sumažėjusią prekių vertę, jei prekiautojas
nesuteikė vartotojui visos informacijos
apie teisę atsisakyti sutarties, kaip 
nustatyta 17 straipsnio 1 dalyje.

3. Vartotojas atsako tik už prekių vertę, 
sumažėjusią dėl prekių atžvilgiu padarytų 
veiksmų, nebūtinų tam, kad vartotojas 
nustatytų, koks prekių pobūdis, savybės ir 
kaip jos veikia. Vartotojas neatsako už 
sumažėjusią prekių vertę, jei prekiautojas
neinformavo vartotojo apie galimą 
atsakomybę už sumažėjusią prekių vertę, 
kaip nustatyta 17 straipsnio 1 dalyje.

Or. de

Pagrindimas

Vartotojas turėtų atsakyti už nebūtiną naudojimą tik tuo atveju, jei buvo iš anksto informuotas 
apie šią atsakomybę. Kaip ir 2 dalyje, turėtų būti nurodyta, kad nuo atsakomybės neleidžiama 
tuo atveju, jei informacija apie teisę atsisakyti sutarties, nors ir nebuvo suteikta, visiškai 
nesusijusi su atsakomybe už vertės sumažėjimą. Jeigu, pvz., vartotojas buvo informuotas apie 
atsakomybę, tačiau nebuvo pridėtas atsisakymo blankas, nereiškia, kad prekę leidžiama 
naudoti.
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Pakeitimas 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 45 straipsnio 6 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) vartotojas aiškiai neprašė pradėti teikti 
paslaugas per sutarties atsisakymo terminą 
pagal 18 straipsnio 2 dalį ir 19 straipsnio 6 
dalį;

ii) vartotojas aiškiai neprašė pradėti teikti 
paslaugas per sutarties atsisakymo terminą 
pagal 19 straipsnio 6 dalį;

Or. de

Pagrindimas

18 straipsnis, kuriame aptariamos ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutartys, buvo 
išbrauktas.

Pakeitimas 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 45 straipsnio 6 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) prekiautojas nepateikė patvirtinimo 
pagal 18 straipsnio 1 dalį ir 19 straipsnio 
5 dalį.

iii) prekiautojas nepateikė patvirtinimo 
pagal 19 straipsnio 5 dalį.

Or. de

Pakeitimas 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai vartotojas pagal 41–45 straipsnius 1. Kai vartotojas pagal 41–45 straipsnius 
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naudojasi teise atsisakyti nuotolinės 
prekybos arba ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytos sutarties, visos 
papildomos sutartys savaime nutrūksta ir 
vartotojas dėl to nepatiria jokių išlaidų, 
kurios nėra numatytos 2 ir 3 dalyse. Šio 
straipsnio tikslu papildoma sutartis yra 
sutartis, pagal kurią vartotojas įsigyja su 
nuotolinės prekybos ar ne prekybai 
skirtose patalpose sudaryta sutartimi 
susietas prekes, skaitmeninį turinį arba 
susijusias paslaugas, o tas prekes ir 
skaitmeninį turinį tiekia ar susijusias 
paslaugas teikia prekiautojas ar trečiasis 
asmuo, kuris remiasi susitarimu su 
prekiautoju.

naudojasi teise atsisakyti sutarties, visos 
papildomos sutartys savaime nutrūksta ir 
vartotojas dėl to nepatiria jokių išlaidų, 
kurios nėra numatytos 2 ir 3 dalyse.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukimas pagrįstas tuo, kad papildomos sutarties apibrėžtis jau įtrauktą į 2 straipsnį. Toks 
pakeitimas jau buvo pateikiamas pirminiam pranešimo variantui.

Pakeitimas 430
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 52 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vartotojų sandorių atvejais nereikia 
per nurodytą laikotarpį pateikti pranešimo 
apie sutarties nuginčijimą teisė norint 
atsisakyti sutarties dėl klaidos, apgaulės, 
grasinimų arba piktnaudžiavimo.

Or. de

Pagrindimas

Nereikėtų apsunkinti naudojimosi vartotojų teisėmis nereikalingais formaliais reikalavimais. 
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Nuginčijimas dėl klaidų ir naudojimasis kitomis teisėmis nepriklauso kasdieniam vartotojų 
gyvenimui. Paprastai vartotojai nežino, kokių oficialių veiksmų jiems reikia imtis, kad nebūtų 
prarastos jų teisės. Be to, dažnai pamirštama pareiga kaupti įrodymus, taip pat dėl šios 
priežasties vartotojai galiausiai negali pasinaudoti savo teisėmis.

Pakeitimas 431
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 61 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiu ginčo tarp prekiautojo ir vartotojo 
atveju pirmenybė teikiama vartotojo šalies 
oficialiąja kalba sudarytai versijai.

Or. de

Pagrindimas

Reikalingos nuostatos vartotojo naudai. Turi būti svarbesnis vartotojo šalies oficialiąja kalba 
sudarytas variantas.

Pakeitimas 432
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 64 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai abejojama dėl prekiautojo ir 
vartotojo sudarytoje sutartyje nustatytos 
sąlygos reikšmės, ji aiškinama vartotojo 
naudai, nebent sąlygą pasiūlė vartotojas.

1. Kai abejojama dėl prekiautojo ir 
vartotojo sudarytoje sutartyje nustatytos 
sąlygos reikšmės, ji aiškinama vartotojo 
naudai, nebent sąlygą pasiūlė vartotojas ir 
ji buvo aptarta individualiai.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi kalbant apie standartines sutarties sąlygas vartotojų padėtis nepalankesnė, reikėtų 
jas visuomet aiškinti jų naudai. Jei sutarties šalys individualiai aptarė sąlygas, vartotojas 
nebūtinai yra nepalankesnėje padėtyje, todėl aiškinimas jo naudai nebūtų tikslinga. Be to, 
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vartotojas apsaugotas nuo nesąžiningų sutarties sąlygų pagal 79 straipsnį ir po to einančius 
straipsnius.

Pakeitimas 433
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 69 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš tam tikrų ikisutartinių pareiškimų 
kylančios sutarties sąlygos

Išbraukta.

1. Jeigu prekiautojas iki sutarties 
sudarymo kitai šaliai arba viešai pareiškia 
apie to prekiautojo pagal sutartį tiektino 
dalyko savybes, pareiškimas įtraukiamas į 
sutarties sąlygas, nebent:
a) kita šalis sutarties sudarymo momentu 
žinojo arba turėjo žinoti, kad pareiškimas 
buvo neteisingas arba kad dėl kitų 
priežasčių juo nebuvo galima pasikliauti 
kaip sąlyga, arba
b) jis negalėjo turėti įtakos kitos šalies 
sprendimui sudaryti sutartį.
2. 1 dalies tikslais asmens, užsiimančio 
prekiautojo reklama arba rinkodara, 
pareiškimas laikomas prekiautojo 
pareiškimu.
3. Kai kita šalis yra vartotojas, 1 dalies 
tikslais viešas gamintojo ar kito asmens 
ankstesniame iki sutarties sudarytų 
sandorių grandinės etape arba jų vardu 
padarytas pareiškimas laikomas 
prekiautojo pareiškimu, nebent sutarties 
sudarymo momentu prekiautojas apie tai 
nežinojo arba negalėjo žinoti.
4. Palaikydamos prekiautojo ir vartotojo 
santykius šalys negali vartotojo nenaudai 
netaikyti šio straipsnio arba apriboti ar 
pakeisti jo poveikio.

Or. de
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Pagrindimas

Nereikėtų įtraukti į sutarties sąlygas pareiškimų, pvz., padarytų reklamuojant. Reklamos 
tekstai turi skirtingą poveikį vartotojams ir gali būti atšaukiami. Pvz., frazė „gerai apsaugo 
nuo lietaus“ yra subjektyvi, ir dėl jos būtų teisinis netikrumas. Pagal analogiją su Direktyva 
1999/EB (žr. 2 straipsnio 2 punktą) vartotojo lūkesčiai dėl sutarties atitikimo turėtų atitikti 
reklaminius ir kitus teiginius (žr. 100 straipsnio g punkto pakeitimą).

Pakeitimas 434
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 69 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu prekiautojas iki sutarties sudarymo 
kitai šaliai arba viešai pareiškia apie to 
prekiautojo pagal sutartį tiektino dalyko 
savybes, pareiškimas įtraukiamas į sutarties 
sąlygas, nebent:

1. Jeigu prekiautojas iki sutarties sudarymo 
kitai šaliai arba viešai pareiškia apie to 
prekiautojo pagal sutartį tiektino dalyko 
savybes, pareiškimas įtraukiamas į sutarties 
sąlygas, nebent prekiautojas įrodo, kad:

Or. de

Pakeitimas 435
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 69 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kita šalis sutarties sudarymo momentu
žinojo arba turėjo žinoti, kad pareiškimas
buvo neteisingas arba kad dėl kitų 
priežasčių juo nebuvo galima pasikliauti 
kaip sąlyga, arba

a) pareiškimas buvo teisingas sutarties 
sudarymo momentu,

Or. de

Pakeitimas 436
Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 69 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jis negalėjo turėti įtakos kitos šalies 
sprendimui sudaryti sutartį.

b) sprendimui pirkti prekes minėtas 
pareiškimas negalėjo turėti įtakos.

Or. de

Pakeitimas 437
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 69 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai kita šalis yra vartotojas, 1 dalies 
tikslais viešas gamintojo ar kito asmens 
ankstesniame iki sutarties sudarytų 
sandorių grandinės etape arba jų vardu 
padarytas pareiškimas laikomas 
prekiautojo pareiškimu, nebent sutarties 
sudarymo momentu prekiautojas apie tai 
nežinojo arba negalėjo žinoti.

3. Kai kita šalis yra vartotojas, 1 dalies 
tikslais viešas gamintojo ar kito asmens 
ankstesniame iki sutarties sudarytų 
sandorių grandinės etape arba jų vardu 
padarytas pareiškimas laikomas 
prekiautojo pareiškimu, nebent
prekiautojas įrodytų, kad sutarties 
sudarymo momentu apie tai nežinojo arba 
negalėjo žinoti.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad šiomis aplinkybėmis prekiautojas turi pateikti įrodymus. Be to, tai 
atitinka ES direktyvą 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam 
tikrų aspektų.

Pakeitimas 438
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 70 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Prekiautojo ir vartotojo santykiuose 
prekiautojo įtraukta sutarties sąlyga 
neprivaloma, jei vartotojas pagal 
aplinkybes ir sutarties išorės vaizdą 
negalėjo tikėtis tokio neįprasto turinio 
sąlygos, nebent prekiautojas būtų šitą 
sutarties sąlygą atskirai pažymėjęs.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, reikia įtraukti taisyklę dėl netikėtų 
prekiautojų sutarties sąlygų įtraukimo. Vartotojas turi pasitikėti tuo, kad, atsižvelgiant į 
ankstesnes sutarties aplinkybes smulkiu šriftu nebūtų „paslėptos“ jokios prieštaraujančios 
sutarties sąlygos.

Pakeitimas 439
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prekiautojo ir vartotojo sutarties sąlyga, 
kuria vartotojas įpareigojamas be atlygio, 
nustatyto už prekiautojo pagrindinę 
sutartinę pareigą, papildomai sumokėti tam 
tikrą sumą, visų pirma, kai ji buvo įtraukta 
pasinaudojant numatytosiomis 
parinktimis, kurių vartotojas privalo 
nesirinkti, kad išvengtų papildomo 
mokėjimo, vartotojo nesaisto, nebent iki 
vartotojo susaistymo sutartimi jis aiškiai 
sutiko su papildomu mokėjimu. Papildomą 
sumą sumokėjęs vartotojas gali ją 
susigrąžinti.

1. Prekiautojo ir vartotojo sutarties sąlyga, 
kuria vartotojas įpareigojamas be atlygio, 
nustatyto už prekiautojo pagrindinę 
sutartinę pareigą, papildomai sumokėti tam 
tikrą sumą, vartotoją saisto tik tuomet, 
jeigu iki vartotojo susaistymo sutartimi jis 
aiškiai sutiko su papildomu mokėjimu.
Papildomą sumą sumokėjęs vartotojas gali 
ją susigrąžinti. Vartotojas privalo savo 
sąskaita priimti vykdant sutarties nuostatą 
pristatytą daiktą. Teisė į kompensaciją 
negalima.

Or. de
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Pagrindimas

Ankstesnė formuluotė buvo be reikalo sudėtinga. Nurodymas, kad sutikimas turi būti aiškus ir 
duotas atskirai, tai reiškia, kad neužtenka manomai duoto sutikimo, jei vartotojas tylėjo, 
neatsisakė konkrečios sąlygos arba sutiko su bendra suma. Taip pat įtrauktas teisinių 
pasekmių paaiškinimas.

Pakeitimas 440
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 72 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prekiautojo ir vartotojo sutarties atveju 
integracijos išlyga vartotojo nesaisto.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukta atsižvelgiant į 69 straipsnio pakeitimą. Paaiškinimai iki sutarties sudarymo 
neturėtų būti įtraukiami į sutarties tekstą kaip sąlygos, jų pagrindu tiesiog turėtų būti 
sprendžiama dėl atitikties.

Pakeitimas 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 77 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tęstinio arba periodinio sutartinės 
prievolės vykdymo atveju, kai sutarties 
sąlygose nenustatyta, kada turi baigtis 
sutartinis santykis, arba nustatyta, kad jis 
turi būti nutrauktas atitinkamu pranešimu, 
bet kuri šalis apie tai pranešusi kitai šaliai 
gali nutraukti sutartį per protingą ne 
ilgesnį kaip dviejų mėnesių terminą.

1. Tęstinio arba periodinio sutartinės 
prievolės vykdymo atveju, kai sutarties 
sąlygose nenustatyta, kada turi baigtis 
sutartinis santykis, arba nustatyta, kad jis 
turi būti nutrauktas atitinkamu pranešimu, 
bet kuri šalis apie tai pranešusi kitai šaliai 
gali nutraukti sutartį bet kada per ne ilgesnį 
kaip trijų mėnesių terminą.

Or. de
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Pagrindimas

Nuostatą dėl protingo termino šalys galėtų aiškinti labai skirtingai. Geriau nustatyti aiškų 
konkretų terminą. Pranešėjo 155 pakeitimas dėl to atkrito.

Pakeitimas 442
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 82 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai su vartotoju individualiai neaptartas 
sąlygas, kaip apibrėžta 7 straipsnyje, siūlo 
prekiautojas, jis privalo užtikrinti, kad 
sąlygos būtų suformuluotos ir pateiktos 
aiškiai ir suprantamai.

Kai su vartotoju individualiai neaptartas 
sąlygas, kaip apibrėžta 7 straipsnyje, siūlo 
prekiautojas, jis privalo užtikrinti, kad 
sąlygos būtų suformuluotos ir pateiktos 
aiškiai ir suprantamai, o jų aplinkybės būtų 
logiškos ir lengvai atpažįstamos.

Or. de

Pakeitimas 443
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 84 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visada nesąžiningos sutarties sąlygos Visada labai nepalankios sutarties sąlygos

Or. de

Pakeitimas 444
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 84 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties sąlyga yra visada nesąžininga Sutarties sąlyga yra visada labai nepalanki 
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pagal šį skirsnį, jeigu jos tikslas arba 
padarinys yra:

pagal šį skirsnį, jeigu jos tikslas arba 
padarinys yra:

Or. de

Pakeitimas 445
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 84 straipsnio k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) automatiškai pratęsti laikinas sutartis; 
jeigu prekiautojas to nenurodė vartotojui 
ir nesuteikė jam galimybės reaguoti per 
pagrįstą laikotarpį, kad sutartis nebūtų 
pratęsiama;

Or. de

Pakeitimas 446
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 84 straipsnio k b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kb) keisti sutarties kainą po sutarties 
sudarymo; nebent kainos pokyčius 
nulemiantys veiksniai buvo išsamiai 
aprašyti ir objektyviai pagrįsti, 
nepriklausomai nuo prekiautojo valios;

Or. de

Pakeitimas 447
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 85 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sutarties sąlygos, kurioms galioja 
nesąžiningumo prezumpcija

Tam tikros sutarties sąlygos, kurioms 
galioja nepalankumo prezumpcija

Or. de

Pakeitimas 448
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 85 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preziumuojama, kad sąlyga yra 
nesąžininga pagal šį skirsnį, jeigu jos 
tikslas arba padarinys yra:

Preziumuojama, kad sąlyga yra labai 
nepalanki pagal šį skirsnį, jeigu jos tikslas 
arba padarinys yra:

Or. de

Pakeitimas 449
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 85 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) leidimas prekiautojui negrąžinti 
vartotojui iš jo gautų sumų, jei pastarasis 
nusprendžia nesudaryti sutarties arba 
nevykdyti sutartinių pareigų, ir 
nenumatyti vartotojui teisės gauti iš 
prekiautojo tokio paties dydžio sumas 
esant atvirkštinei situacijai;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 93 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties 
arba skaitmeninio turinio tiekimo sutarties,
kuri yra nuotolinės prekybos arba ne 
prekybai skirtose patalpose sudaryta 
sutartis, atveju arba tais atvejais, kai 
sutartyje pardavėjas įsipareigojo 
pasirūpinti prekių gabenimu pirkėjui, tai 
yra vartotojo gyvenamoji vieta sutarties 
sudarymo momentu;

a) vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties 
arba skaitmeninio turinio tiekimo sutarties, 
arba sutarties, kurioje pardavėjas 
įsipareigojo pasirūpinti prekių gabenimu 
pirkėjui, atveju tai yra vartotojo 
gyvenamoji vieta sutarties sudarymo 
momentu;

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad apimamos ne tik privačių fizinių asmenų sutartys.

Pakeitimas 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 93 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties 
arba skaitmeninio turinio tiekimo sutarties,
kuri yra nuotolinės prekybos arba ne 
prekybai skirtose patalpose sudaryta 
sutartis, atveju arba tais atvejais, kai 
sutartyje pardavėjas įsipareigojo 
pasirūpinti prekių gabenimu pirkėjui –
vartotojui perduodamas fizinį prekių arba 
skaitmeninio turinio valdymą arba 
kontrolę;

a) vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties 
arba skaitmeninio turinio tiekimo sutarties, 
arba sutarties, kurioje pardavėjas 
įsipareigojo pasirūpinti prekių gabenimu 
pirkėjui, atveju – vartotojui perduodamas 
fizinį prekių arba skaitmeninio turinio 
valdymą arba kontrolę;

Or. de
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Pakeitimas 452
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 skyriaus 3 skirsnio antraštinė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekių ir skaitmeninio turinio atitiktis Atitiktis sutarčiai ir vartotojų teisių 
gynimo priemonėms

Or. de

Pakeitimas 453
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 100 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būti tinkami bet kokiai konkrečiai 
paskirčiai, apie kurią pardavėjas buvo 
informuotas sutarties sudarymo momentu, 
išskyrus tuos atvejus, kai iš aplinkybių 
matyti, kad pirkėjas nepasitikėjo arba kad 
pirkėjui nebuvo protinga pasitikėti 
pardavėjo kompetencija ir vertinimu;

a) būti tinkami bet kokiai konkrečiai 
paskirčiai, apie kurią pirkėjas buvo 
informuotas sutarties sudarymo momentu, 
išskyrus tuos atvejus, kai iš aplinkybių 
matyti, kad pirkėjas nepasitikėjo arba kad 
pirkėjui nebuvo protinga pasitikėti 
pardavėjo kompetencija ir vertinimu;

Or. de

Pagrindimas

Pirmą kartą tekste pavartotas žodis „pardavėjas“ tikriausiai buvo supainiotas su žodžiu 
„pirkėjas“, nes čia svarbiausia nustatyti, su apie kokią paskirtį informuojamas pirkėjas (o ne 
pardavėjas).

Pakeitimas 454
Josef Weidenholzer
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 100 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būti tinkami bet kokiai konkrečiai 
paskirčiai, apie kurią pardavėjas buvo 
informuotas sutarties sudarymo momentu, 
išskyrus tuos atvejus, kai iš aplinkybių 
matyti, kad pirkėjas nepasitikėjo arba kad 
pirkėjui nebuvo protinga pasitikėti 
pardavėjo kompetencija ir vertinimu;

a) būti tinkami bet kokiai konkrečiai 
paskirčiai, apie kurią pardavėjas buvo 
informuotas sutarties sudarymo momentu, 
išskyrus tuos atvejus, kai pardavėjas įrodo, 
kad pateikė patikslintą paskirties atitikimo 
informaciją;

Or. de

Pagrindimas

Kai kalbama apie vartotojų sandorius, pirkėjui būtų priimtiniau ir patogiau, jei pardavėjas 
privalėtų aiškiai pataisyti netikslią vartotojo nuomonę, susijusią su prekės atitiktimi 
konkrečiam tikslui.

Pakeitimas 455
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 100 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būti tinkami paskirčiai, kuriai tokios 
pačios rūšies prekės ir skaitmeninis turinys 
paprastai naudojami;

b) būti tinkami paskirčiai, kuriai tokios 
pačios rūšies prekės ir skaitmeninis turinys 
paprastai naudojami, nebent apie 
tinkamumą bet kokiai konkrečiai 
paskirčiai pirkėjas buvo informuotas 
sutarties sudarymo momentu arba kai iš 
aplinkybių matyti, kad pirkėjas 
nepasitikėjo arba kad pirkėjui nebuvo 
protinga pasitikėti pardavėjo 
kompetencija ir vertinimu;

Or. de

Pagrindimas

Išimtiniais atvejais konkreti prekės paskirtis gali neleisti jos naudoti pagal įprastinę paskirtį, 
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pvz., kopijos, meno kūriniai ar dekoracijos. Tarp punktų a ir b turtų būti nustatyta hierarchinė 
tvarka. Paprastai konkreti paskirtis (arba, jei tokia paskirtis nenurodyta, įprastinė paskirtis) 
turi turėti viršenybę.

Pakeitimas 456
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 100 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) turėti tokias savybes ir veikimo 
ypatybes, kokių pirkėjas gali tikėtis.
Nustatant, ko vartotojas gali tikėtis iš 
skaitmeninio turinio, reikia atsižvelgti į tai, 
ar skaitmeninis turinys buvo patiektas 
mainais už kainos sumokėjimą.

g) turėti tokias savybes ir veikimo 
ypatybes, kokių pirkėjas gali pagrįstai
tikėtis, ypač remdamasis viešais ar 
pirkėjui skirtais teiginiais prieš sudarant 
sutartį.  Nustatant, ko vartotojas gali tikėtis 
iš skaitmeninio turinio, reikia atsižvelgti į 
tai, ar skaitmeninis turinys buvo patiektas 
mainais už kainos sumokėjimą.

Or. de

Pagrindimas

Vieši pareiškimai, kaip antai reklaminiai teiginiai, neturėtų būti įtraukti į sutarties sąlygas 
(žr. 69 straipsnio pakeitimo pagrindimą). Tačiau, kaip buvo aiškiai nurodyta Vartojimo 
prekių pardavimo direktyvoje (žr. 2 straipsnio 2 dalį), tą čia reikia irgi aiškiai nurodyti: jie 
gali labai paveikti pirkėjo lūkesčius dėl atitikimo sutarčiai. Toks požiūris, regis, yra 
priimtinesnis, nes priešingu atveju, pavyzdžiui, subjektyvūs reklaminiai teiginiai turėtų būti 
formuluojami taip, kad būtų privalomi pagal sutartinius įsipareigojimus.

Pakeitimas 457
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 104 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirkėjo žinojimas apie neatitiktį 
prekiautojų tarpusavio sutartyje

Pirkėjo žinojimas apie neatitiktį

Or. de
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Pagrindimas

Neaišku, kodėl vartotojas turėtų būti apsaugotas, jei jis žinojo apie atitinkamos prekės 
neatitiktį.

Pakeitimas 458
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 104 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekiautojų tarpusavio sutartyje
pardavėjas neatsako už prekių neatitiktį, 
jeigu sutarties sudarymo momentu pirkėjas 
apie neatitiktį žinojo arba negalėjo 
nežinoti.

Pardavėjas neatsako už prekių neatitiktį, 
jeigu sutarties sudarymo momentu pirkėjas 
apie neatitiktį žinojo arba negalėjo 
nežinoti.

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, kodėl vartotojas turėtų būti apsaugotas, jei jis žinojo apie atitinkamos prekės 
neatitiktį.

Pakeitimas 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 104 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekiautojų tarpusavio sutartyje
pardavėjas neatsako už prekių neatitiktį, 
jeigu sutarties sudarymo momentu pirkėjas 
apie neatitiktį žinojo arba negalėjo 
nežinoti.

Pardavėjas neatsako už prekių neatitiktį, 
jeigu sutarties sudarymo momentu pirkėjas 
apie jos neatitiktį žinojo. Prekiautojų 
tarpusavio sutartyje ši nuostata taip pat 
taikoma, jei pirkėjas negalėjo nežinoti apie 
neatitiktį.

Or. de



PE510.531v01-00 66/97 AM\934215LT.doc

LT

Pagrindimas

Pirkėjas, kuris žinodamas apie prekės, kurią ruošiasi įsigyti būklę, besąlygiškai sudaro 
pirkimo–pardavimo sutartį, negali vėliau teigti, kad prekė neatitinka sutarties. Tai turėtų būti 
vienodai taikoma tiek prekiautojams, tiek vartotojams.

Pakeitimas 460
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 105 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje 
preziumuojama, kad bet kokia per šešis 
mėnesius nuo rizikos perėjimo pirkėjui 
momento išaiškėjusi neatitiktis egzistavo 
tuo momentu, nebent tai nesuderinama su 
prekių ar skaitmeninio turinio arba su 
neatitikties pobūdžiu.

2. Vartojimo pirkimo–pardavimo ar 
skaitmeninių paslaugų sutartyje 
preziumuojama, kad bet kokia per
vienerius metus nuo rizikos perėjimo 
pirkėjui momento išaiškėjusi neatitiktis 
egzistavo tuo momentu, nebent tai 
nesuderinama su prekių ar skaitmeninio 
turinio arba su neatitikties pobūdžiu.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, laikotarpis, per kurį preziumuojama, kad 
gali išaiškėti prekių, skaitmeninimo turinio ir susijusių paslaugų neatitiktis, turėtų būti 
pratęstas iki vienerių metų. Dabar pagal Direktyvą 1999/44/EB dėl vartojimo prekių 
pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų galiojantis trumpiausias šešių mėnesių 
terminas bus pratęstas iki vienerių metų laikotarpio.

Pakeitimas 461
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirkėjo teisių gynimo priemonės Teisių gynimo priemonės
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Or. de

Pakeitimas 462
Ashley Fox

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 106 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirkėjo teisių gynimo priemonių apžvalga Pirkėjo teisių gynimo priemonių apžvalga

1. Tais atvejais, kai pardavėjas nevykdo 
prievolės, pirkėjas gali taikyti tokias teisių 
gynimo priemones:

1. Tais atvejais, kai pardavėjas nevykdo 
prievolės, pirkėjas gali prireikus taikyti 
tokias teisių gynimo priemones pagal 2 ir 4 
skirsnius.
2. Jeigu pirkėjas yra prekiautojas, jis gali:

a) reikalauti įvykdyti prievolę, įskaitant 
prievolės įvykdymą natūra, prekių arba 
skaitmeninio turinio trūkumų pašalinimą 
arba pakeitimą, pagal šio skyriaus 3 
skirsnį;

a) reikalauti įvykdyti prievolę, įskaitant 
prievolės įvykdymą natūra, prekių arba 
skaitmeninio turinio trūkumų pašalinimą 
arba pakeitimą, pagal šio skyriaus 3 
skirsnį;

b) sustabdyti savo prievolės vykdymą 
pagal šio skyriaus 4 skirsnį;

b) sustabdyti savo prievolės vykdymą 
pagal šio skyriaus 4 skirsnį;

c) nutraukti sutartį pagal šio skyriaus 
5 skirsnį ir pagal 17 skyrių reikalauti 
grąžinti visas sumokėtas sumas;

c) nutraukti sutartį pagal šio skyriaus 
5 skirsnį ir pagal 17 skyrių reikalauti 
grąžinti visas sumokėtas sumas;

d) sumažinti kainą pagal šio skyriaus 
6 skirsnį ir

d) sumažinti kainą pagal šio skyriaus 
6 skirsnį ir

e) reikalauti nuostolių atlyginimo pagal 
16 skyrių.

e) reikalauti nuostolių atlyginimo pagal 
16 skyrių.

2. Jeigu pirkėjas yra prekiautojas: 3. Jeigu naudojamasi 2 skirsnyje 
nurodytomis teisėmis:

a) pirkėjo teisės naudotis bet kuria teisių 
gynimo priemone, išskyrus savo prievolės 
vykdymo sustabdymą, priklauso nuo 
pardavėjo teisės ištaisyti trūkumus, kaip 
nustatyta šio skyriaus 2 skirsnyje, ir

a) pirkėjo teisės naudotis bet kuria teisių 
gynimo priemone, išskyrus savo prievolės 
vykdymo sustabdymą, priklauso nuo 
pardavėjo teisės ištaisyti trūkumus, kaip 
nustatyta šio skyriaus 2 skirsnyje, ir

b) pirkėjo teisės remtis neatitiktimi 
priklauso nuo šio skyriaus 7 skirsnyje 
nustatytų tikrinimo ir pranešimo 
reikalavimų.

b) pirkėjo teisės remtis neatitiktimi 
priklauso nuo šio skyriaus 7 skirsnyje 
nustatytų tikrinimo ir pranešimo 
reikalavimų.
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3. Jeigu pirkėjas yra vartotojas: 4. Jeigu pirkėjas yra vartotojas, jis gali:
a) pirkėjo teisės nepriklauso nuo to, ar 
pardavėjas ištaisė trūkumus, ir

a) reikalauti įvykdyti prievolę, įskaitant 
prievolės įvykdymą natūra, prekių arba 
skaitmeninio turinio trūkumų pašalinimą 
arba pakeitimą, pagal šio skyriaus 3 
skyrių; arba

b) šio skyriaus 7 skirsnyje nustatyti 
tikrinimo ir pranešimo reikalavimai 
netaikomi.

b) per pagrįstą laikotarpį nutraukti sutartį 
pagal šio skyriaus 5 skirsnį ir pagal 
17 skyrių reikalauti grąžinti visas 
sumokėtas sumas. Jei vartotojas 
nusprendžia pasinaudoti šia teise,
prekiautojas negali daryti jokių 
išskaičiavimų dėl to, kad vartotojas jau 
naudojosi preke.

4. Jeigu pardavėjo prievolės neįvykdymas 
yra pateisinamas, pirkėjas gali naudotis 
bet kuria 1 dalyje nurodyta teisių gynimo 
priemone, išskyrus reikalavimą įvykdyti
prievolę ir atlyginti nuostolius.

5. Jei pirkėjas nusprendžia pasinaudoti 
savo teise pagal 4 skirsnio a punktą, o 
pardavėjas negali įvykdyti savo susijusios
prievolės pašalinti prekių arba 
skaitmeninio turinio trūkumus arba 
pakeisti prekę per pagrįstą laikotarpį ir 
nesukeliant pirkėjui didelių nepatogumų, 
pirkėjas gali:  

a) sustabdyti savo prievolės vykdymą 
pagal šio skyriaus 4 skirsnį;
b) nutraukti sutartį pagal šio skyriaus 
5 skirsnį ir pagal 17 skyrių reikalauti 
grąžinti visas sumokėtas sumas;
c) sumažinti kainą pagal šio skyriaus 
6 skirsnį ir
d) reikalauti nuostolių atlyginimo pagal 
16 skyrių.
6. Jeigu pardavėjo prievolės neįvykdymas 
yra pateisinamas, pirkėjas gali naudotis 
bet kuria šiame straipsnyje nurodyta teisių 
gynimo priemone, išskyrus reikalavimą 
įvykdyti prievolę ir atlyginti nuostolius. 

5. Pirkėjas negali naudotis 1 dalyje
nurodytomis teisių gynimo priemonėmis, 
jeigu jis lėmė pardavėjo prievolės 
neįvykdymą.

7. Pirkėjas negali naudotis šiame 
straipsnyje nurodytomis teisių gynimo 
priemonėmis, jeigu jis lėmė pardavėjo 
prievolės neįvykdymą.

6. Teisių gynimo priemonės, kurios nėra 
nederančios, gali būti kumuliuojamos.

8. Teisių gynimo priemonės, kurios nėra 
nederančios, gali būti kumuliuojamos.
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Or. en

Pakeitimas 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 106 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu pirkėjas yra prekiautojas: 2. Jeigu pirkėjas yra prekiautojas, pirkėjo 
teisės remtis neatitiktimi priklauso nuo šio 
skyriaus 7 skirsnyje nustatytų tikrinimo ir 
pranešimo reikalavimų.

Or. de

Pakeitimas 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 106 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pirkėjas yra vartotojas: Išbraukta.
a) pirkėjo teisės nepriklauso nuo to, ar 
pardavėjas ištaisė trūkumus, ir
b) šio skyriaus 7 skirsnyje nustatyti 
tikrinimo ir pranešimo reikalavimai 
netaikomi.

Or. de

Pakeitimas 465
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 106 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pirkėjas yra vartotojas: 3. Jeigu pirkėjas yra vartotojas, pirkėjo 
teisės nepriklauso nuo to, ar pardavėjas 
ištaisė trūkumus.

Or. en

Pakeitimas 466
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 106 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pirkėjo teisės nepriklauso nuo to, ar 
pardavėjas ištaisė trūkumus, ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 467
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 106 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šio skyriaus 7 skirsnyje nustatyti 
tikrinimo ir pranešimo reikalavimai 
netaikomi.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 468
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 107 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai skaitmeninis turinys patiektas ne 
mainais už kainos sumokėjimą, pirkėjas 
negali naudotis 106 straipsnio 1 dalies a–
d punktuose nurodytomis teisių gynimo 
priemonėmis. Pirkėjas pagal 106 straipsnio 
1 dalies e punktą gali reikalauti atlyginti 
nuostolius tik dėl pirkėjo nuosavybei, 
įskaitant aparatinę ir programinę įrangą bei 
duomenis, sutarties sąlygų neatitinkančiu 
patiektu skaitmeniniu turiniu padarytos 
žalos arba jos sugadinimą, išskyrus pelną, 
kurio pirkėjas negavo dėl tų nuostolių.

Kai skaitmeninis turinys patiektas ne 
mainais už kainos sumokėjimą, pirkėjas 
negali naudotis 106 straipsnio 1 dalies a–
e punktuose nurodytomis teisių gynimo 
priemonėmis. Pirkėjas pagal 106 straipsnio 
1 dalies e punktą gali reikalauti atlyginti 
nuostolius tik dėl pirkėjo nuosavybei, 
įskaitant aparatinę ir programinę įrangą bei 
duomenis, sutarties sąlygų neatitinkančiu 
patiektu skaitmeniniu turiniu padarytos 
žalos arba jos sugadinimą, išskyrus pelną, 
kurio pirkėjas negavo dėl tų nuostolių.

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, kodėl už nemokamą programinę įrangą galima reikalauti atlyginti nuostolius dėl 
sutarties neatitikties. Taip pat kyla klausimas, ar tai priklauso Europos pirkimo–pardavimo 
sutarčių teisės taikymo sričiai, ir atsakymas turėtų būti neigiamas. Nemokamos programinės 
įrangos programuotojai susidurtų su neįsivaizduojama rizika, jei turėtų atlyginti tūkstančių 
naudotojų nuostolius, juk programos dažnai platinamos per skirtingus kanalus, kurių negali  
kontroliuoti programuotojai.

Pakeitimas 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 109 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekiautojo atliekamas trūkumų ištaisymas Prekiautojo atliekamas trūkumų ištaisymas
1. Pardavėjas, kuris pasiūlė prievolę 
įvykdyti prieš terminą ir kuriam pranešta, 
kad įvykdymas neatitinka sutarties sąlygų,
gali pateikti naują ir reikalavimus 
atitinkantį pasiūlymą, jeigu tą galima 
padaryti per įvykdymui numatytą terminą.

1. Prekiautojas, neįvykdęs sutarties 
reikalavimų, po to, kai paaiškėjo 
neatitiktis, gali iš karto po pagal 111 
straipsnio nuostatas pasiūlyti savo 
sąskaita pašalinti trūkumus.

2. 1 dalimi nereglamentuojamais atvejais 
pardavėjas, kuris pasiūlė įvykdyti prievolę 
sutarties sąlygų neatitinkančiu būdu, po 

2. Vartotojas gali atmesti pasiūlymą
ištaisyti trūkumus tik tuomet, jeigu
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to, kai buvo informuotas apie neatitiktį,
gali nepagrįstai nedelsiant pasiūlyti
ištaisyti trūkumus savo sąskaita.

a) trūkumų negalima ištaisyti nedelsiant 
ir nesukeliant pirkėjui didelių 
nepatogumų,
b) pirkėjas turi pagrindo manyti, kad 
negalima pasitikėti pardavėjo prievolės 
įvykdymu ateityje, arba
c) vėlavimas įvykdyti prievolę prilygtų 
esminiam neįvykdymui.

3. Pranešimas apie sutarties nutraukimą 
neužkerta kelio pateikti pasiūlymą ištaisyti 
trūkumus.

3. Jei  2 dalyje nurodytos sąlygos 
neįvykdytos, prekiautojas privalo ištaisyti 
trūkumus per pagrįstą laikotarpį, kuris 
vartotojų sutarčių atveju negali viršyti 30 
dienų. Jei vartotojas nustato prekiautojui 
laikotarpį, jo turi būti laikomasi.

4. Pirkėjas gali nepriimti pasiūlymo
ištaisyti trūkumus tik jeigu:

4. Iki trūkumų ištaisymo pirkėjas gali
sustabdyti savo prievolės vykdymą. Kitos 
pirkėjo teisės, nederančios su galimybe
ištaisyti trūkumus, sustabdomos iki 3 
dalyje nurodyto termino pabaigos.

a) trūkumų negalima ištaisyti nedelsiant 
ir nesukeliant pirkėjui didelių 
nepatogumų,
b) pirkėjas turi pagrindo manyti, kad 
negalima pasitikėti pardavėjo prievolės 
įvykdymu ateityje, arba
c) vėlavimas įvykdyti prievolę prilygtų 
esminiam neįvykdymui.
5. Pardavėjui nustatomas protingas 
terminas trūkumams ištaisyti.

5. Nepaisant trūkumų ištaisymo, pirkėjas 
išlaiko teisę reikalauti nuostolių 
atlyginimo už vėlavimą ir kitą trūkumų 
ištaisymu padarytą arba leidusią kilti žalą.

6. Iki trūkumų ištaisymo pirkėjas gali 
sustabdyti savo prievolės vykdymą, tačiau 
pirkėjo teisės, nederančios su termino 
skyrimu pardavėjui trūkumams ištaisyti, 
sustabdomos iki to termino pabaigos.
7. Nepaisant trūkumų ištaisymo, pirkėjas 
išlaiko teisę reikalauti nuostolių 
atlyginimo už vėlavimą ir kitą trūkumų 
ištaisymu padarytą arba leidusią kilti žalą.
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Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų 
aspektų priimtas sprendimas suteikti pardavėjui galimybę antrą kartą ištaisyti trūkumus iš 
esmės yra pagrįstas ir turėtų būti perimtas į bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių 
teisę. Reikėtų palikti vartotojui teisę rinktis tarp trūkumų ištaisymo variantų „remontas“ arba 
„pakeitimas“.  Pardavėjo pasirinkimo teisės „verslas – verslui“ tipo sandoriuose (angl. B2b), 
kaip numatyta šiame pasiūlyme dėl reglamento, galima atsisakyti.

Pakeitimas 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 110 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei sutarties neatitikties atveju 
nepaisant vartotojo reikalavimų 
prekiautojas neatitikties neištaisė, bet 
ragino vartotoją kreiptis dėl žalos 
atlyginimo pagal komercinę garantiją, 
jam teks prisiimti atsakomybę už jo ir 
garanto veiksmus ir padarytus 
pareiškimus, susijusius su komercine 
garantija.

Or. de

Pagrindimas

Jeigu aptikta nupirkto daikto trūkumų, vartotojui gali būti neparanku reikalauti neatitikties 
ištaisymo pagal gamintojo garantiją, o ne pagal su pirkimu–pardavimu susijusias 106 
straipsnio nuostatas. Pvz., kol pirkėjas be pasisekimo ginčijasi su gamintoju dėl garantijos 
taikymo srities, gali praeiti pagal garantiją suteikiamų teisių senaties terminas. Be to, gali 
būti apsunkintas sutarties atsisakymas, jei pirkėjas po nepavykusių taisymo bandymų pirma 
turi iš naujo suteikti pardavėjui galimybę pašalinti trūkumus, kad galėtų nutraukti sutartį. Tai 
nesąžininga, jeigu vartotojas, pardavėjo raginamas, reikalauja neatitikties ištaisymo pagal 
garantijos sąlygas, o pardavėjas vengia prisiimti atsakomybę. Taigi pardavėjas turi prisiimti 
atsakomybę už vartotojo ir garanto veiksmus ir pareiškimus.

Pakeitimas 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 110 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jeigu vartotojas pareikalavo, kad 
prekiautojas ištaisytų neatitiktį, 
prekiautojas iki visiško neatitikties 
ištaisymo ir nuosavybės arba kontrolės 
perdavimo vartotojui pagal 142 straipsnį 
yra atsakingas, jei daiktas visišką arba iš 
dalies sugadinamas. Tai galioja nuo to 
laiko, kai vartotojas, praneša prekiautojui 
apie reikalavimą ištaisyti neatitiktį arba, 
išsiųsdamas prekę, ją perduoda pirmam 
vežėjui.

Or. de

Pagrindimas

Vartotojas, reikalaudamas ištaisyti neatitiktį, negali būti laikomas atsakingu už tai, kad 
nupirkta prekė buvo atsitiktinai visiškai arba iš dalies sugadinta. Ši rizika, ypač siunčiant 
produktą su trūkumais, gali atgrasinti vartotoją naudotis savo teisėmis.

Pakeitimas 472
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 110 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvykdymas būtų neįmanomas ar yra 
neteisėtas arba

a) įvykdymas būtų neįmanomas ar 
neteisėtas arba

Or. de

Pagrindimas

Įvykdymas gali būti potencialiai neteisėtas. Bet įvykdymas negali būti neteisėtas, jei jis dar 
nebuvo atliktas, todėl reikalinga tariamojo nuosaka „būtų neteisėtas“. Ši formuluotė taip pat 
panaudota 111 straipsnyje.
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Pakeitimas 473
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 111 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai vartojimo pirkimo–pardavimo 
sutartyje reikalaujama, kad prekiautojas 
ištaisytų neatitiktį pagal 110 straipsnio 2 
dalį, vartotojas gali reikalauti pašalinti 
daikto trūkumus arba jį pakeisti, nebent 
pasirinkta galimybė būtų neteisėta ar 
neįmanoma arba, palyginti su kitomis 
esamomis galimybėmis, pardavėjas patirtų 
tokių išlaidų, kurios būtų neproporcingos 
atsižvelgiant į:

1. Kai vartojimo pirkimo–pardavimo 
sutartyje reikalaujama, kad prekiautojas 
ištaisytų neatitiktį pagal 110 straipsnio 2 
dalį, jis gali pašalinti daikto trūkumus arba 
jį pakeisti per pagrįstą laikotarpį, kuris 
negali viršyti 30 dienų. Per šį laikotarpį 
vartotojas negali naudotis kitomis teisių 
gynimo priemonėmis, tačiau gali 
sustabdyti savo prievolės vykdymą.

Or. de

Pagrindimas

Prekiautojas geriau gali nuspręsti, ar daikto taisymas būtų prasmingas. Atsižvelgiant į 
ekonomikos ir ekologijos aspektus, vartotojo pasirinkimas nebūtų pagrįstas, kadangi 
dažniausia vartotojai norėtų pakeisti daiktą. Daugumos produktų po remonto perparduoti 
neįmanoma, taigi juos reikėtų išmesti. Prekiautojas turėtų turėti pasirinkimo teisę tik pirmą 
kartą šalinant trūkumus (žr. 2 dalies pakeitimą).

Pakeitimas 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 111 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai vartojimo pirkimo–pardavimo 
sutartyje reikalaujama, kad prekiautojas 
ištaisytų neatitiktį pagal 110 straipsnio 2 
dalį, vartotojas gali reikalauti pašalinti 
daikto trūkumus arba jį pakeisti, nebent 
pasirinkta galimybė būtų neteisėta ar 
neįmanoma arba, palyginti su kitomis 
esamomis galimybėmis, pardavėjas patirtų 
tokių išlaidų, kurios būtų neproporcingos 

1. Jei vartotojas gali pareikalauti ištaisyti 
trūkumus arba jei tai pasiūlo 
prekiautojas, vartotojas gali pasirinkti 
pašalinti daikto trūkumus arba jį pakeisti, 
nebent pasirinkta galimybė būtų neteisėta 
ar neįmanoma arba, palyginti su kitomis 
esamomis galimybėmis, pardavėjas patirtų 
tokių išlaidų, kurios būtų neproporcingos 
atsižvelgiant į:



PE510.531v01-00 76/97 AM\934215LT.doc

LT

atsižvelgiant į:

Or. de

Pakeitimas 475
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 111 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vertę, kurią prekės turėtų, jeigu atitiktų 
sutarties sąlygas;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kai sutartis pirmą kartą sudaroma vėliau, pasirinkimas turėtų būti pardavėjo prerogatyva. 
Todėl šį punktą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 476
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 111 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neatitikties sutarties sąlygoms 
reikšmingumą  ir

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kai sutartis pirmą kartą sudaroma vėliau, pasirinkimas turėtų būti pardavėjo prerogatyva. 
Todėl šį punktą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 477
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 111 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) galimybę pasiūlyti alternatyvą dėl to 
nesukeliant pirkėjui didelių nepatogumų.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kai sutartis pirmą kartą sudaroma vėliau, pasirinkimas turėtų būti pardavėjo prerogatyva. 
Todėl šį punktą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 111 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu vartotojas pareikalavo neatitiktį 
ištaisyti pašalinant daikto trūkumus arba 
jį pakeičiant pagal 1 dalį, kitas teisių 
gynimo priemones vartotojas gali 
pasirinkti tik jeigu prekiautojas per 
protingą ne ilgesnį kaip 30 dienų terminą 
daikto trūkumų neištaisė arba jo 
nepakeitė. Tačiau tuo laikotarpiu 
vartotojas gali sustabdyti savo prievolės 
vykdymą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 479
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 111 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu vartotojas pareikalavo neatitiktį 
ištaisyti pašalinant daikto trūkumus arba 
jį pakeičiant pagal 1 dalį, kitas teisių 
gynimo priemones vartotojas gali 
pasirinkti tik jeigu prekiautojas per 
protingą ne ilgesnį kaip 30 dienų terminą 
daikto trūkumų neištaisė arba jo nepakeitė. 
Tačiau tuo laikotarpiu vartotojas gali
sustabdyti savo prievolės vykdymą.

2. Jeigu prekiautojas per protingą ne ilgesnį 
kaip 30 dienų terminą daikto trūkumų 
neištaisė arba jo nepakeitė arba jei 
pirmuoju bandymu įvykdyti sutartį po jos 
įgyvendinimo nepavyko pasiekti, kad 
prekės atitiktų sutartį, vartotojas gali
pasirinkti dar kartą taisyti prekę arba ją 
pakeisti.

Or. de

Pagrindimas

Ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu atrodytų labiau tinkama leisti vartotojui pasirinkti, ar 
jis nori pakeisti prekę, ar ją dar kartą taisyti tik tokiu atveju, jei pirmasis prekės taisymas 
nebuvo sėkmingas.

Pakeitimas 480
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 113 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vartotojo sutarties atveju prievolės 
vykdymas gali būti sustabdytas, nebent 
toks sustabdymas būtų aiškiai 
neproporcingas neatitikties sutarties 
sąlygoms reikšmingumui.

Or. de

Pagrindimas

Praktiškai teisė sustabdyti prievolės vykdymą yra vienas iš efektyviausių metodų, kuriuos 
vartotojas gali taikyti siekdamas apginti savo teises. Kad būtų galima užtikrinti aukštą 
vartotojų apsaugos lygį, jiems turėtų būti visada leidžiama sustabdyti prievolės vykdymą, 
nebent pasinaudojimas šia teise būtų aiškiai neproporcingas neatitikties sutarties sąlygoms 
reikšmingumui. 
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Pakeitimas 481
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 115 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pirkėjas gali nutraukti sutartį dėl 
pavėluoto pristatymo, kuris savaime nėra
esminis, jeigu pirkėjas praneša apie 
papildomo protingos trukmės vykdymo 
termino nustatymą, o pardavėjas per tą 
terminą prievolės neįvykdo.

1. Pirkėjas gali nutraukti sutartį dėl 
pavėluoto pristatymo, kuris savaime nėra
esminė neatitiktis sutarties sąlygoms, jeigu 
pirkėjas praneša apie papildomo protingos 
trukmės vykdymo termino nustatymą, o 
pardavėjas per tą terminą prievolės 
neįvykdo.

Or. de

Pagrindimas

Pradinis tekstas neaiškus. Neatitiktis sutarties sąlygoms yra esminė, ne pavėluotas 
pristatymas.

Pakeitimas 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 117 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma, kai: 2. 1 dalis netaikoma, kai prievolė visiškai 
nebuvo vykdoma.

Or. de

Pagrindimas

Pirkėjo teisė nutraukti sutartį dėl prievolės nevykdymo turėtų ir vartotojų sutarčių atveju būti 
ribotos trukmės, kadangi abiem pusėms svarbu, jog sutartyje nebūtų neaiškumų. Be to, 
pirkėjas neprivalo sumokėti už naudojimąsi preke šiuo laikotarpiu. Iš vartotojo taip pat turi 
būti reikalaujama per tinkamą laiką atsakyti, ar jis rengiasi pasinaudoti teise nutraukti 
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sutartį.

Pakeitimas 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 119 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pirkėjas yra vartotojas  arba Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 119 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nebuvo pasiūlytas joks prievolės 
įvykdymas.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 485
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 124 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prekiautojo ir vartotojo sutarties atveju 
vartotojas už konkrečios mokėjimo 
priemonės naudojimą neturi mokėti 
mokesčio, viršijančio prekiautojo išlaidas, 
patiriamas dėl tokios priemonės 
naudojimo.

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Vargu, ar šią nuostatą galima įgyvendinti praktiškai. Pardavėjas gali turėti papildomų 
išlaidų, šalia tų, kurias sumoka įmonei, atsakingai už sandorį. Jos gali skirtis atsižvelgiant į 
taikytą mokėjimo formą. Kaip galima apskaičiuoti faktines išlaidas, jei, pvz., vienas mokėjimo 
metodas reikalauja didesnių vidinių administracinių išlaidų nei kiti? Todėl pardavėjui turėtų 
būti suteikta teisė nustatyti nustatyto dydžio sumą. pvz., kreditinės kortelės mokestis – 5 eurai.

Pakeitimas 486
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 135 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pardavėjas gali nutraukti sutartį dėl 
vėlavimo įvykdyti prievolę, kuris savaime 
nėra esminis, jeigu pardavėjas praneša apie 
papildomo protingos trukmės vykdymo 
termino nustatymą, o pirkėjas per tą 
terminą prievolės neįvykdo.

1. Pardavėjas gali nutraukti sutartį dėl 
vėlavimo įvykdyti prievolę, kuris savaime 
nėra esminė neatitiktis sutarties sąlygoms, 
jeigu pardavėjas praneša apie papildomo 
protingos trukmės vykdymo termino 
nustatymą, o pirkėjas per tą terminą 
prievolės neįvykdo.

Or. de

Pagrindimas

Pradinis tekstas neaiškus. Neatitiktis sutarties sąlygoms yra esminė, ne pavėluotas 
pristatymas.

Pakeitimas 487
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 139 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tais atvejais, kai įvykdyti prievolę 
pasiūlyta pavėluotai arba pasiūlytas 
prievolės įvykdymas kitaip neatitinka 
sutarties sąlygų, pardavėjas netenka teisės 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas
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nutraukti sutartį pagal šį skirsnį, jeigu 
apie sutarties nutraukimą nepranešama 
per protingą terminą nuo to momento, kai 
pardavėjas sužinojo arba galėjo sužinoti 
apie pasiūlymą arba neatitiktį.

Or. de

Pagrindimas

Pardavėjas praranda teisę nutraukti sutartį, jei nepraneša apie tai per tinkamą laikotarpį.  
Būtų logiškiau nurodyti, kad jis išlaiko teisę nutraukti sutartį, nebent jis apie sutarties 
nutraukimą nepraneštų per tinkamą laikotarpį. Pradiniame tekste supainiota taisyklė ir 
išimtis.

Pakeitimas 488
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 141 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teisinis garantinis ekologiškų produktų 
laikotarpis
Atitikties laikotarpis produktams, kuriuos 
reglamentuoja ši direktyva ir kurie 
ekologiškai pagaminti pagal Direktyvą 
2009/125/EB, kuri nustato ekologinio 
projektavimo reikalavimų energiją 
vartojantiems gaminiams nustatymo 
sistemą, turėtų būti toks, koks nustatytas 
Direktyvos 2009/125 įgyvendinimo 
priemonėje, jei jis ne ilgesnis kaip šešeri 
metai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti tvarų vartojimą ir sukurti pasitikėjimą produktais, kurie pagaminti laikantis 
ekologiškų produktų teisės aktuose nurodytų standartų, būtina užtikrinti, kad vartotojai galėtų 
tikėtis, jog garantija produktui bus suteikta per visą gyvavimo ciklą. Šis laikotarpis turėtų būti 
nustatomas atsižvelgiant į Direktyvoje 2009/158/EB nustatytas priemones. Direktyvoje jau 
reikalaujama įvertinti tikėtiną produkto gyvavimo ciklą, t. y. produkto būklę nuo to momento, 
kai jis buvo pirmą kartą panaudotas, iki galutinio pašalinimo.
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Pakeitimas 489
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 141 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiesioginė gamintojo atsakomybė
1. Sutarties dėl prekių arba skaitmeninio 
turinio neatitikties, kuri paaiškėjo 10 
straipsnyje nurodytu laikotarpiu, kai 
rizika pereina vartotojui pagal, atvejais 
gamintojas atsakingas už trūkumų 
šalinimą arba prekės pakeitimą vartotojui. 
Vartotojas turi teisę pasirinkti tarp 
trūkumų ištaisymo ir pakeitimo, kaip 
nurodyta 7 straipsnio 1 dalyje.
2. Gamintojas turi pataisyti arba pakeisti 
prekę vėliausia per 30 dienų nuo tad, kai 
jam buvo pranešta apie neatitiktį.
3. Šis straipsnis nedaro poveikio 
nacionalinės teisės nuostatoms, kuria 
atsakomybė perkeliama kitoms šalims, 
pvz., importuotojams arba vežėjams, arba 
nacionalinių teisės aktų nuostatų dėl 
teisės į mokestį ar regresą.  

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginė gamintojo atsakomybė galėtų gerokai padidinti vartotojų pasitikėjimą: Vartotojas 
galėtų tiesiogiai kreiptis į jo šalyje esantį gamintoją, nereikėtų siųsti prekių su trūkumais per 
visą ES pirmyn ir atgal. Tikroje vidaus rinkoje vartotojai turėtų patys spręsti, į ką kreiptis 
problemų atvejais.

Pakeitimas 490
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 142 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties 
atveju rizika pereina tuo momentu, kai 
vartotojas arba kitas šiuo tikslu vartotojo 
nurodytas trečiasis asmuo – kitas nei 
vežėjas – įgyja fizinį prekių arba 
patvariosios laikmenos, kuria patiektas 
skaitmeninis turinys, valdymą.

1. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties 
atveju rizika pereina tuo momentu, kai 
vartotojas arba kitas šiuo tikslu vartotojo 
nurodytas trečiasis asmuo įgyja fizinį 
prekių arba patvariosios laikmenos, kuria 
patiektas skaitmeninis turinys, valdymą.
Jei pardavėjas suteikia vartotojui 
galimybę rinktis iš kelių vežėjų, jie negali 
būti laikomi trečiaisiais asmenimis šios 
dalies tikslais.

Or. de

Pagrindimas

Jei vartotojas pats pasirinko vežėja, rizika tiesiogiai pereina. Tačiau, kai vartotojui, pvz., 
interneto svetainėje siūlomos kelios siuntinių pristatymo įmonės, jos nelaikomos trečiaisiais 
asmenimis. Priešingu atveju vartotojo padėtis rizikos perėjimo atžvilgiu būtų nepalankesnė, 
jei jis turėtų galimybę rinktis iš kelių vežėjų.

Pakeitimas 491
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 142 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Skaitmeninio turinio tiekimo ne 
patvariąja laikmena sutarties atveju rizika 
pereina tuo momentu, kai vartotojas arba 
kitas šiuo tikslu vartotojo nurodytas 
trečiasis asmuo įgyja skaitmeninio turinio 
kontrolę.

2. - Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių k. 
nekeičiamas.-

Or. de

Pagrindimas

Tai kalbinis pakeitimas. Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių k. nekeičiamas. 

Pakeitimas 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 142 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išskyrus tuos atvejus, kai sutartis yra 
nuotolinės prekybos arba ne prekybai 
skirtose patalpose sudaryta sutartis, 1 ir 
2 dalys netaikomos, kai vartotojas 
neįvykdo savo pareigos perimti prekes 
arba skaitmeninį turinį ir prievolės 
neįvykdymas nėra pateisinamas pagal 88 
straipsnį. Tokiu atveju rizika pereina tuo 
momentu, kai vartotojas arba jo 
nurodytas trečiasis asmuo būtų įgijęs 
fizinį prekių valdymą arba skaitmeninio 
turinio kontrolę, jeigu būtų įvykdyta 
pareiga juos perimti.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 493
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 152 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vartotojų sandoriuose nurodytas 
mokestis už susijusią paslaugą 
privalomas, nebent būtų aiškiai nurodyta 
kitaip. Negalima viršyti nustatytų 
privalomų mokesčių.

Or. de

Pagrindimas

Sudarant išlaidų sąmatą reikia ypatingai apsaugoti vartotojus. Be neprivalomų pasiūlymų 
sąmatų, kurių sumas galima viršyti pagal 152 straipsnio 1 ir 2 dalis, reikia numatyti 
privalomų sąmatų sudarymo taisyklę. Prekiautojas turi aiškiai nurodyti, ar tikrai pasiūlymas 
neprivalomas.
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Pakeitimas 494
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 155 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 3 dalies, kliento teisių 
gynimo priemonės priklauso nuo paslaugos 
teikėjo teisės ištaisyti trūkumus, 
neatsižvelgiant į tai, ar klientas yra 
vartotojas.

2. Nepažeidžiant 3 dalies, kliento teisių 
gynimo priemonės priklauso nuo paslaugos 
teikėjo teisės ištaisyti trūkumus.

Or. de

Pakeitimas 495
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 155 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Neteisingo instaliavimo pagal vartojimo 
pirkimo–pardavimo sutartį, kaip nurodyta 
101 straipsnyje, atveju vartotojo teisių 
gynimo priemonės nepriklauso nuo 
paslaugos teikėjo teisės ištaisyti trūkumus.

3. Sutarties dėl susijusių paslaugų atveju 
vartotojo teisių gynimo priemonės 
nepriklauso nuo paslaugos teikėjo teisės 
ištaisyti trūkumus.

Or. de

Pakeitimas 496
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 155 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiek tai susiję su paslaugos teikėjo teise 
ištaisyti trūkumus prekiautojo ir vartotojo 
sutarčių atveju – protingas terminas pagal 
109 straipsnio 5 dalį turi neviršyti 
30 dienų;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 497
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 155 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiek tai susiję su vykdymo neatitikties 
ištaisymu – 111 ir 112 straipsniai 
netaikomi ir

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 498
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 158 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos ataskaitų teikimas (numatytas 
galiojimo laikas)
Iki [...]
a) Komisija turi atlikti tyrimą, nustatyti ir 
įvertinti numatytos produktų gyvavimo 
ciklo ir galiojimo laiko poveikį ir
b) Pateikti Europos Parlamentui ataskaitą 
apie šios direktyvos perkėlimą ir būtinas 
priemones numatyto produktų galiojimo 
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laiko problemoms spręsti.

Or. en

Pagrindimas

Numatytas galiojimo laikas – tai paplitusi praktika, kurios tikslas – sutrumpinti produkto 
gyvavimo ciklą. Ši problema neišspręsta dabartiniame acquis. Taigi reikia įvertinti, kokį 
poveikį turėtų ši praktika produkto gyvavimo ciklui, kiek tai susiję su garantijos teisėmis (pvz., 
produktai, kuriami taip, kad jie genda pasibaigus dviejų metų teisinei garantijai tose 
valstybėse narėse, kurios perkėlė 1999 m. garantijų direktyvą) ir kokios priemonės 
reikalingos norint nubausti arba atgrasinti numatytą galiojimo laiką.

Pakeitimas 499
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 158 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žalos atlyginimo teisė
1. Kai už neatitikimą, atsiradusį dėl 
gamintojo ar ankstesnio pardavėjo toje 
pačioje sutarčių grandinėje ar bet kokio 
kito tarpininko veikimo ar neveikimo, 
vartotojui yra atsakingas galutinis 
pardavėjas, jis turi teisę imtis teisės 
gynimo priemonių atsakingo asmens ar 
asmenų sutarčių grandinėje atžvilgiu.  
2. Valstybės narė nustato 1 dalyje 
nurodytas teisės gynimo priemones ir 
teisės naudojimosi sąlygas. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įterpiama 1999 m. Garantijų direktyvos 4 straipsnio nuostata.

Pakeitimas 500
Robert Rochefort
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 158 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitų teikimas ir nesąžiningų sutarčių 
sąlygų persvarstymas
Komisija iki [xxx] pateikia Europos 
Parlamentui ataskaitą dėl Direktyvos 
93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų 
sutartyse su vartotojais taikymo įvairiose 
srityse, kurios patenka į jos taikymo sritį, 
ir prireikus pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai pasiūlymų dėl pakeitimų.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva dėl nesąžiningų sutarties sąlygų priklauso horizontaliajai ES teisei, pagal kurią 
reglamentuojamos įvairių sričių sutarčių sąlygos. Persvarstydama Bendrijos vartotojų 
apsaugos teisyną, Komisija turėtų įvertinti, kaip taikomos šios teisinės normos, siekiant 
nustatyti problemas, susijusias su vartojimo sutartimis įvairiose rinkose (pvz., skaitmeninio 
turinio tiekimo, telekomunikacijų paslaugų, energijos ir kt.), kurias, jei būtų keičiama 
Direktyva 93/13/EEB, reikėtų spręsti.

Pakeitimas 501
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 167 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Palūkanos pradedamos skaičiuoti tik 
praėjus 30 dienų po kreditoriaus pranešimo 
skolininkui apie pareigą mokėti palūkanas 
ir jų normą. Apie tai gali būti pranešama 
iki mokėjimo datos suėjimo.

2. Palūkanos pradedamos skaičiuoti tik 
praėjus 20 dienų po kreditoriaus pranešimo 
skolininkui apie pareigą mokėti palūkanas 
ir jų normą. Apie tai gali būti pranešama 
iki mokėjimo datos suėjimo.

Or. de

Pakeitimas 502
Toine Manders
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 168 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 dalyje nustatytas mokėjimo terminas 
negali būti ilgesnis nei 60 dienų, nebent 
šalys aiškiai susitarė kitaip ir šis 
susitarimas nėra nesąžiningas pagal 170 
straipsnį.

4. 2 dalyje nustatytas mokėjimo terminas 
negali būti ilgesnis nei 60 dienų, nebent 
šalys aiškiai susitarė kitaip ir šis 
susitarimas nėra nesąžiningas pagal 170 
straipsnį. Valstybinėms įstaigoms ir 
agentūroms taikomas mokėjimo terminas 
negali būti ilgesnis nei 30 dienų. 

Or. en

Pakeitimas 503
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 179 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trumpas senaties terminas – dveji metai. 1. Trumpas senaties terminas – treji metai.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį reikia pailginti terminą. Be to, daugelyje ES 
valstybių narių šiaip ar taip numatyti ilgesni terminai, kai galima pareikšti reikalavimus dėl 
atitikties užtikrinimo, klaidos arba žalos atlyginimo.

Pakeitimas 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 179 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Senatis sueina, kai pasibaigia 
ankstesnis terminas.

Or. de
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Pakeitimas 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 184 straipsnio pirma ir antra dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu skolininkas kreditoriaus reikalavimą 
pripažįsta daliniu mokėjimu, palūkanų 
mokėjimu, užtikrinimo pateikimu, 
įskaitymu arba kitu būdu, prasideda naujas 
trumpas senaties terminas.

1. Jeigu skolininkas kreditoriaus 
reikalavimą pripažįsta daliniu mokėjimu, 
palūkanų mokėjimu, užtikrinimo 
pateikimu, įskaitymu arba kitu būdu, 
prasideda naujas trumpas senaties terminas.

2. Tas pats taikoma, kai prekiautojas 
atlieka paskesnį trūkumų ištaisymą.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl reglamento iki šiol nereglamentuojamas klausimas, kaip prekiautojo 
atliekamas paskesnis trūkumų ištaisymas pagal 109 ir kitus straipsnius veikia pirkėjo teisių 
gynimo priemones pagal 106 straipsnį. Tai didelės praktinės svarbos klausimas ne tik 
pirkėjui, bet ir pardavėjui sudarant sutartį. Išsprendus šį klausimą bus užtikrintas teisinis 
tikrumas abiem šalims.

Pakeitimas 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 186 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IX dalis. Kitos nuostatos
Taikinimas
Jei vartotojas tinkamu būdu pateikia 
prašymą, prekiautojas privalo dalyvauti 
neteisminio ginčų sprendimo procese 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas Reglamentas(EB) 
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Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB.

Or. de

Pagrindimas

Tarpvalstybinių sutarčių atveju teismo sprendimo vykdymo užtikrinimas abiem šalim susijęs 
su didelėmis sąnaudomis ir rizika. Siekiant skatinti vartotojų pasitikėjimą bendrąja Europos 
pirkimo–pardavimo sutarčių teise, sudarant sutartį turėtų būti numatoma neteisminio ginčų 
sprendimo galimybė.

Pakeitimas 507
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 priedelio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti 
sutarties, mums turite aiškiai pareikšti (2)
(pavyzdžiui, paštu išsiųstu laišku, faksu 
arba e. paštu), kad norite atsisakyti šios 
sutarties. Šiuo tikslu galite, bet neprivalote 
naudotis pridėta pavyzdine sutarties 
atsisakymo forma 3.

Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti 
sutarties, mums turite aiškiai pranešti (2)
(pavyzdžiui, laišku, faksu arba e. paštu), 
kad norite atsisakyti šios sutarties. Šiuo 
tikslu galite, bet neprivalote naudotis 
pridėta pavyzdine sutarties atsisakymo 
forma 3.

Or. de

Pakeitimas 508
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 priedelio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei šios sutarties atsisakysite, nepagrįstai 
nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau 
kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią 
mums buvo pranešta apie Jūsų sprendimą 
atsisakyti šios sutarties, grąžinsime visas 
Jūsų sumokėtas sumas, įskaitant pristatymo 
išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, 

Jei šios sutarties atsisakysite, grąžinsime 
visas Jūsų sumokėtas sumas, įskaitant 
pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas 
išlaidas, patirtas dėl to, kad pasirinkote 
kitą, o ne mūsų pasiūlytą pigiausią 
standartinio pristatymo būdą). Sumokėtas 
sumas grąžinsime ne vėliau kaip per 14 
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patirtas dėl to, kad pasirinkote kitą, o ne 
mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio
pristatymo būdą). Sumokėtas sumas 
grąžinsime ta pačia mokėjimo priemone, 
kokią naudojote pradinei operacijai, 
išskyrus atvejus, kai aiškiai sutikote kitaip.
Bet kuriuo atveju Jums nereikės mokėti 
jokio su grąžinimu susijusio mokesčio. 4

dienų nuo tos dienos, kurią gavome Jūsų 
sprendimą atsisakyti šios sutarties. Šiuo 
tikslu naudosimės ta pačia mokėjimo 
priemone, kokią naudojote pradinei 
operacijai, išskyrus atvejus, kai aiškiai 
sutikote kitaip. Bet kuriuo atveju Jums 
nereikės mokėti jokio su grąžinimu 
susijusio mokesčio. 4

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinimas.

Pakeitimas 509
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 priedelio dešimtos pastraipos 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sudarius pirkimo–pardavimo sutartį:
„dienos, kurią Jūs arba Jūsų nurodytas 
trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, įgijo fizinį 
prekių valdymą.“;

b) jei sudaroma pirkimo–pardavimo
sutartis: „dienos, kurią Jūs arba Jūsų 
nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, 
įgijo fizinį prekių valdymą.“;

Or. de

Pakeitimas 510
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 priedelio dešimtos pastraipos 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudarius sutartį, susijusią su keliomis c) jei sudaroma sutartis, pagal kurią
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prekėmis, kurias vartotojas užsakė vienu 
užsakymu ir kurios pristatomos atskirai:
„dienos, kurią Jūs arba Jūsų nurodytas 
trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, įgijo fizinį 
paskutinės prekės valdymą.“;

vartotojas vienu užsakymu užsako ne 
vieną prekę ir jos pristatomos atskirai:
„dienos, kurią Jūs arba Jūsų nurodytas 
trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, įgijo fizinį 
paskutinės prekės valdymą.“;

Or. de

Pakeitimas 511
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 priedelio dešimtos pastraipos 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sudarius sutartį, susijusią su prekių 
tiekimu keliomis partijomis arba dalimis:
„dienos, kurią Jūs arba Jūsų nurodytas 
trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, įgijo fizinį 
paskutinės partijos arba dalies valdymą.“;

d) jei sudaroma sutartis, pagal kurią 
prekė pristatoma skirtingomis partijomis 
arba dalimis: „dienos, kurią Jūs arba Jūsų 
nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, 
įgijo fizinį paskutinės partijos arba dalies 
valdymą.“;

Or. de

Pakeitimas 512
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 priedelio dešimtos pastraipos 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) sudarius sutartį dėl reguliaraus prekių
tiekimo apibrėžtą laikotarpį: „dienos, kurią 
Jūs arba Jūsų nurodytas trečiasis asmuo, 
išskyrus vežėją, įgijo fizinį pirmos prekės 
valdymą“.

e) jei sudaroma sutartis dėl reguliaraus 
prekių pristatymo nustatytu laikotarpiu:
„dienos, kurią Jūs arba Jūsų nurodytas 
trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, įgijo fizinį 
pirmos prekės valdymą“.

Or. de

Pakeitimas 513
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Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 priedelio dešimtos pastraipos 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu vartotojas Jūsų svetainėje gali 
elektroniniu būdu užpildyti formą ir
pateikti informacijos apie sutarties 
atsisakymą, įrašykite toliau nurodytą 
tekstą. „Mūsų svetainėje [įrašyti interneto 
adresą] elektroniniu būdu galite užpildyti 
pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba 
pateikti kitą aiškų pareiškimą.  Jei šia 
galimybe pasinaudosite, sutarties 
atsisakymo gavimo patvirtinimą Jums 
nedelsiant atsiųsime patvariąja laikmena 
(pavyzdžiui, e. paštu).“

3. Jeigu vartotojas Jūsų svetainėje gali 
elektroniniu būdu užpildyti formą ir 
pateikti informacijos apie sutarties 
atsisakymą, įrašykite toliau nurodytą 
tekstą. „Jūs taip pat galite elektroniniu 
būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę 
sutarties atsisakymo formą ar bet kokį kitą
nedviprasmišką pareiškimą mūsų 
interneto svetainėje [įrašykite interneto 
adresą]. Jei šia galimybe pasinaudosite, 
sutarties atsisakymo gavimo patvirtinimą 
Jums nedelsiant atsiųsime (pavyzdžiui, 
e. paštu).“

Or. de

Pagrindimas

Taip tekstą lengviau suprasti.

Pakeitimas 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 priedelio dešimtos pastraipos 5 dalies b punkto trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jeigu nuotolinės prekybos sutarties 
atveju nesiūlote padengti prekių grąžinimo 
išlaidų, o prekės dėl savo pobūdžio 
paprastai negali būti grąžintos paštu:
„Jums reikės padengti ___ EUR [įrašyti 

jeigu nesiūlote padengti prekių grąžinimo 
išlaidų, o prekės dėl savo pobūdžio 
paprastai negali būti grąžintos paštu: „Jūs 
padengsite ___ EUR [įrašyti sumą] 
tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.“;
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sumą] tiesiogines prekių grąžinimo 
išlaidas.“;  arba jeigu prekių grąžinimo 
išlaidų negalima protingai apskaičiuoti iš 
anksto: „Jums reikės padengti tiesiogines 
prekių grąžinimo išlaidas. Apytikrės
išlaidos siekia ne daugiau kaip ___ EUR 
[įrašyti sumą]“; arba

arba, jei negalima iš anksto pagrįstai 
apskaičiuoti prekių grąžinimo išlaidų: „Jūs 
padengsite tiesiogines prekių grąžinimo 
išlaidas.“ Apskaičiuota, kad išlaidos
daugiausia sudaro maždaug ___EUR 
[įrašykite sumą]; arba

Or. de

Pagrindimas

Reikėjo ne tik išbraukti sąvoką „nuotolinė prekyba“, bet ir pakeisti tekstą atsižvelgiant į 
Direktyvą dėl vartotojų teisių.

Pakeitimas 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 priedelio dešimtos pastraipos 5 dalies b punkto ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jeigu ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytos sutarties atveju prekės dėl jų 
pobūdžio paprastai negali būti grąžintos 
paštu ir buvo pristatytos į vartotojo namus 
sutarties sudarymo metu: „Prekes 
atsiimsime savo sąskaita.“

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekiautojas Jums turi suteikti reikšmingos 
informacijos apie sutartį, pavyzdžiui, apie 
produktą ir jo kainą, įskaitant visus 
mokesčius ir rinkliavas, taip pat savo ryšių 

Prekiautojas Jums turi suteikti išsamią 
informaciją apie esmines sutarties 
nuostatas, dėl kurių Jūs sutarėte,
pavyzdžiui, apie produktą ir jo kainą, 
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duomenis. Informacija turi būti 
išsamesnė, jeigu perkate ne prekiautojo 
parduotuvėje arba jeigu su prekiautoju 
apskritai nesusitinkate asmeniškai, 
pavyzdžiui, pirkdami internetu arba 
telefonu. Turite teisę reikalauti nuostolių 
atlyginimo, jeigu ši informacija yra 
neišsami arba neteisinga.

įskaitant visus mokesčius ir rinkliavas, taip 
pat savo ryšių duomenis. Turite teisę 
reikalauti nuostolių atlyginimo, jeigu ši 
informacija yra neišsami arba neteisinga.

Or. de

Pakeitimas 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugeliu atveju per 14 dienų galite 
atsisakyti pirkimo, jeigu prekes pirkote ne 
prekiautojo parduotuvėje arba jeigu 
pirkimo metu su prekiautoju nesusitikote 
(pavyzdžiui, pirkdami internetu arba 
telefonu). Prekiautojas Jums turi pateikti 
informaciją ir standartinę sutarties 
atsisakymo formą. Prekiautojui to 
nepadarius, sutartį galite atšaukti per
vienerius metus.

Pirkinio atsisakyti galite per 14 dienų,
prekiautojas Jums turi pateikti informaciją 
ir pavyzdinę sutarties atsisakymo formą.
Prekiautojui to nepadarius, sutartį galite 
atšaukti per vienus metus.

Or. de


