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PR_COD_1consolidated

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 



PR\819690LT.doc 3/28 PE442.789v03-00

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................5

PARLAMENTO PAKEITIMAI .............................................................................................6



PE442.789v03-00 4/28 PR\819690LT.doc

LT



PR\819690LT.doc 5/28 PE442.789v03-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų teisių. IV–
VII skyriai
(COM92008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0614),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C7-0349/2008),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 114 
straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2009 m. gruodžio 
16 d. nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2010),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
parlamentams.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
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PARLAMENTO PAKEITIMAI*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl vartotojų teisių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 
ypač į jos 95114 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą2,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę3,

taikydami įprastą teisėkūros procedūrą Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka4,

kadangi:

(...)
(37a) Pagrindinė problema, su kuria susiduria vartotojai, ir pagrindinis ginčų su 

prekiautojais šaltinis yra prekių pristatymas, įskaitant transportavimo metu 
prarastas arba sugadintas prekes ir pavėluotą bei dalinį pristatymą. Todėl 
tikslinga suderinti nacionalines taisykles, taikomas pristatymui ir rizikos 
perdavimui.

(37b) Jei prekiautojas nevykdo savo įsipareigojimo pristatyti prekę, vartotojas turėtų 
patvarioje laikmenoje pateikti reikalavimą pristatyti prekę per mažiausiai septynių 
dienų laikotarpį ir pranešti apie savo ketinimą atsisakyti sutarties, jei prekė nebus 
pristatyta. Jei pasibaigus šiam laikotapiui prekė nėra pristatyta, laikoma, kad 
sutarties atsisakyta. Nepažeidžiant vartotojo teisių į žalos atlyginimą, vartotojas 
turėtų turėti teisę atgauti jau sumokėtus pinigus per septynias dienas nuo sutarties 
atsisakymo dienos. Valstybės narės, siekdamos didesnio vartotojo apsaugos lygio, 

                                               
* Politiniai pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas 
nurodomas simboliu ▌.
Atitinkamų tarnybų techniniai pataisymai ir pritaikymai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas 
kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ║.
2 OL C , , p. .
3 OL C , , p. .
4 OL C , , p. .
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turėtų turėti galimybę nustatyti nacionalines nuostatas, reglamentuojančias kitas 
sutarties įvykdymo trūkumų pašalinimo galimybes prekių nepristatymo atveju. 

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

(39) Prekiautojas turėtų būti atsakingas vartotojui, jei prekės neatitinka sutarties sąlygų. 
Prekės turėtų būti laikomos atitinkančiomis sutarties sąlygas sutartį, jei jos atitinka 
keletą sąlygų, daugiausia susijusių su prekių kokybe. Kokybė ir veikimas, kurių gali 
pagrįstai tikėtis vartotojai, priklauso, inter alia, nuo to, ar prekės yra naujos, ar
naudotos, taip pat nuo prekių galiojimo termino. Laikoma, kad prekė neatitinka 
sutarties sąlygų ir tuo atveju, kai prekė savavališkai pakeičiama kita arba kai 
atliktas dalinis pristatymas. 

(39a) Tuo atveju, kai prekės neatitinka sutarties sąlygų, vartotojai turėtų turėti teisę, kad 
būtų nemokamai atkurta prekės sutartinė būklė, ir šiuo atveju jie gali rinktis, kad 
prekė būtų pataisyta ar pakeista; jei to nepadaroma, vartotojas turėtų turėti teisę, 
kad būtų sumažinta prekės kaina arba nutraukta sutartis.

(40) Pirmiausia vartotojas turėtų reikalauti, kad pardavėjas pataisytų arba pakeistų 
prekes, nebent toks trūkumų pašalinimo būdas būtų neįmanomas arba 
neproporcingas. Trūkumų pašalinimo būdo neproporcingumas turėtų būti 
nustatomas objektyviai. Neproporcingi yra tokie trūkumų pašalinimo būdai, 
kuriuos taikant palyginti su kitais būdais atsirastų nepakeliamų išlaidų; atsakant į 
klausimą, ar išlaidos yra nepakeliamos, reikėtų nuspręsti, ar išlaidos, atsiradusios 
taikant vieną trūkumų pašalinimo būdą yra daug didesnis negu išlaidos, 
atsirandančios taikant kitą trūkumų pašalinimo būdą. Jeigu prekė neatitinka 
sutarties, pirmiausia vartotojui turėtų būti suteikiama galimybė reikalauti, kad 
prekiautojas ją pataisytų arba pakeistų (pasirenka prekiautojas), nebent prekiautojas 
įrodo, kad šios priemonės yra neteisėtos, neįmanoma jų įgyvendinti arba dėl jų 
prekiautojas turėtų dėti neproporcingas pastangas. Prekiautojo pastangos turėtų būti 
įvertintos objektyviai, atsižvelgiant į prekiautojo patirtas išlaidas, siekiant pašalinti 
neatitikimą, prekių vertę ir neatitikimo mastą. Atsarginių dalių trūkumas neturėtų būti 
nurodomas kaip priežastis, kodėl prekiautojas negali per pagrįstą laikotarpį arba 
nedėdamas neproporcingų pastangų neatitikimui pašalinti.

(41) Vartotojas neturėtų patirti jokių išlaidų, susijusių su neatitikimo trūkumų pašalinimu, 
ypač siuntimo, darbo ir medžiagų išlaidų ir išlaidų, kylančių kai vartotojas pats 
tinkamai pašalina sutarties įvykdymo trūkumą. Be to, vartotojas neturėtų atlyginti 
prekiautojui už naudojimąsi nekokybiškomis prekėmis.

(42) Jeigu prekiautojas atsisakė arba daugiau nei vieną kartą nesugebėjo pašalinti 
neatitikimo, vartotojas Vartotojas turėtų turėti teisę laisvai pasirinkti bet kokią kokį 
kitą teisės gynimo trūkumų pašalinimo būdą priemonę, jei jis nereikalauja pataisyti 
prekės ar ją pakeisti. Prekiautojo atsisakymas gali būti aiškus arba numanomas, kai 
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prekiautojas neatsako arba ignoruoja vartotojo prašymą pašalinti neatitikimą. 
Valstybės narės, siekdamos didesnio vartotojo apsaugos lygio, turi galimybę
nustatyti nacionalines nuostatas, reglamentuojančias laisvą trūkumų pašalinimo 
būdo pasirinkimą sutarties neįvykdymo atveju. Šios priemonės turi būti tikrai 
būtinos vartotojams apsaugoti, proporcingos ir veiksmingos. 

(42a) Jei prekiautojas, kaip galutinis pardavėjas, yra atsakingas vartotojui dėl gamintojo 
veikimo ar neveikimo, turėtų būti užtikrinta, kad prekiautojas, kaip galutinis 
pardavėjas, galėtų reikalauti, kad pagal sutarties grandinę atsakingi asmenys 
atlygintų žalą. Šiuo atveju pagal valstybių narių nacionalines teisės aktų nuostatas 
turėtų būti numatyti atsakingi asmenys, taip pat kokių veiksmų imtis bei kokią 
taikyti tvarką. 

(42b) Sutarties neįvykdymo atžvilgiu vartotojui turėtų būti suteikiamas dvejų metų 
garantinis laikotarpis. Vartotojo naudai turėtų būti laikoma, kad sutarties 
įvykdymo trūkumai, kurie atsirado per šešis mėnesius nuo rizikos perdavimo 
dienos, rizikos perdavimo momentu jau buvo atsiradę, tačiau šį faktą galima 
ginčyti. Valstybės narės, siekdamos didesnio vartotojo apsaugos lygio, turėtų turėti 
galimybę nustatyti arba taikyti nacionalines nuostatas, reglamentuojančias 
garantinius laikotarpius ir įrodinėjimo naštos perkėlimo trukmę, arba specialiąsias 
taisykles dėl didelių sutarties įvykdymo trūkumų, kurie paaiškėja pasibaigus 
garantiniam laikotarpiui. Šios priemonės turi būti tikrai būtinos vartotojams 
apsaugoti, proporcingos ir veiksmingos. 

(43) Pagal Direktyvą 1999/44/EB valstybės narės galėjo nustatyti ne trumpesnį kaip 
dviejų mėnesių laikotarpį, per kurį vartotojas turėjo pranešti prekiautojui apie 
neatitikimą. Nukrypstančiais Bendrijos teisės perkėlimo į nacionalinę teisę teisės 
aktais buvo sukurta kliūčių prekybai. Todėl būtina panaikinti šią reglamentavimo 
galimybę ir pagerinti teisinį tikrumą, įpareigojant vartotojus pranešti prekiautojui 
apie neatitikimą per du mėnesius nuo nustatymo datos.

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

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

(46) Nesąžiningų sutarties sąlygų nuostatos neturėtų būti taikomos sutarčių sąlygoms, 
kurios tiesiogiai arba netiesiogiai atspindi privalomas valstybių narių įstatymines 
arba reglamentavimo nuostatas, kurios atitinka Bendrijos teisę. Taip pat pagal 
sąžiningumo kriterijų neturėtų būti vertinamos sąlygos, kurios atspindi tarptautinių 
konvencijų, kurių šalimis yra Bendrija arba valstybės narės, visų pirma transporto 
srityje, principus arba nuostatas.
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(47) Vartotojų sutartys turėtų būti parengtos aiškia, suprantama kalba ir būti įskaitomos. 
Prekiautojams turėtų būti leidžiama laisvai pasirinkti šrifto, kuriuo rengiamos 
sutarties sąlygos, rūšį arba dydį. Vartotojui turėtų būti suteikta galimybė prieš 
sudarant sutartį ją perskaityti. Ši galimybė vartotojui galėtų būti suteikta jo prašymu 
pateikiant sutarties sąlygas jam susipažinti informaciją (prekybai skirtose patalpose 
sudarytoms sutartims) arba kitaip suteikiant galimybę susipažinti su šiomis sąlygomis
(pavyzdžiui, prekiautojo svetainėje, sudarant nuotolinės prekybos sutartis sutartims) 
arba standartines sąlygas jas pridedant prie sutarties dokumento užsakymo blanko
(sudarant sutartis ne prekybai skirtose patalpose sudarytoms sutartims). Prekiautojas 
turėtų gauti aiškų vartotojo sutikimą dėl kiekvieno mokėjimo, kuris turėtų būti 
atliktas papildomai kartu su prekiautojo pagrindiniu sutartiniu įsipareigojimu. Turėtų 
būti draudžiama daryti išvadą, kad vartotojas sutinka su sutarties sąlygomis, 
remiantis numatyto atsisakymo sistemomis, pvz., iš anksto pažymėtais langeliais 
interneto svetainėse.

(48) Vertinant sąžiningumą reikėtų ypač atsižvelgti į šalių derybinių pozicijų tvirtumą, į 
tai, ar vartotojas turėjo paskatų sutikti su sąlyga ir ar prekės buvo parduotos, o 
paslaugos suteiktos pagal specialų vartotojo užsakymą. Prekiautojas atitinka 
sąžiningumo reikalavimą, jeigu su kita šalimi, į kurios teisėtus interesus jis turėtų 
atsižvelgti, jis prekiauja sąžiningai ir teisingai.

(49) Šia direktyva neturėtų būti vertinamas nei sutarties dalykas – sąžiningos sąlygos, nei 
prekės ar paslaugos kokybės ir kainos santykis, išskyrus atvejus, kai šios sąlygos 
neatitinka skaidrumo reikalavimų. Vis dėlto, vertinant kitų sutarties sąlygų 
sąžiningumą, reikėtų atsižvelgti į sutarties dalyką ir į kainos bei kokybės santykį. 
Pavyzdžiui, draudimo sutartyse draudžiamąją riziką ar draudiko atsakomybę aiškiai 
apibrėžiančios arba apribojančios sąlygos neturėtų būti vertinamos, nes į šiuos 
apribojimus atsižvelgiama apskaičiuojant vartotojo mokamos įmokos dydį.

(50) Siekiant didinti teisinį tikrumą ir gerinti vidaus rinkos veikimą, Direktyvoje reikėtų 
pateikti du nesąžiningų sąlygų sąrašus. II priede pateikiamas sąlygų, kurios turėtų 
būti laikomos pripažįstamos nesąžiningomis visais atvejais, sąrašas. III priede 
pateikiamas sąlygų, kurios turėtų būti laikomos nesąžiningomis, nebent prekiautojas 
įrodytų priešingai, sąrašas. Šie sąrašai turėtų būti galioti visose valstybėse narėse. 
Tačiau valstybės narės gali nustatyti arba taikyti nuostatas, pagal kurias 
papildomos sutarties sąlygos būtų pripažįstamos visais atvejais nesąžiningomis 
arba laikomos nesąžiningomis. Šios priemonės turi būti tikrai būtinos vartotojams 
apsaugoti, proporcingos ir veiksmingos.

(51) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimamos pagal 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais,5 tvarką.

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

                                               
5 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
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(53) Kad būtų užtikrintas nuoseklus su nesąžiningomis sutarčių sąlygomis susijusių 
taisyklių taikymas, Komisija turėtų būti įgaliota iš dalies keisti II ir III priedus ir 
papildyti juos naujomis sutarčių sąlygomis, kurios visais atvejais laikomos 
nesąžiningomis ir kurios tokiomis laikomos, nebent prekiautojas įrodytų priešingai.

(54) Valstybės narės gali vadovautis bet kokia nacionalinės sutarčių teisės sąvoka, kuri 
atitinka reikalavimą, kad nesąžiningos sutarčių sąlygos nebūtų privalomos vartotojui.

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

(56) Atsižvelgiant į Sutartį, Direktyva numatomas aukštas vartotojų apsaugos lygis. Šia 
direktyva prekiautojams nedraudžiama siūlyti vartotojams didesnę jų apsaugą 
užtikrinančias sutarčių sąlygas, nei numatytosios šioje direktyvoje.

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

(58) Būtina, kad valstybės narės numatytų nuobaudas už šios direktyvos nuostatų 
pažeidimus ir užtikrintų jų įgyvendinimą. Nuobaudos turėtų būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.

(59) Iš vartotojo negali būti atimta šia direktyva suteikiama apsauga. Jei sutartims taikoma 
trečiosios šalies teisė, sprendžiant, ar vartotojams taikytina šioje direktyvoje 
numatyta apsauga, reikėtų vadovautis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 
(EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) 
nuostatomis.

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

(61) Tokią prekybos praktiką, kai bandoma parduoti neužsakytas prekes ir paslaugas, 
draudžia 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus 
rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB ir 2002/65/EB bei Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (toliau – Nesąžiningos komercinės veiklos 
direktyva)6, tačiau nenumatoma jokių su sutartimis susijusių apsaugos priemonių, 
todėl šioje direktyvoje būtina numatyti priemones, kad vartotojai nebūtų įpareigoti 
atlyginti už be užsakymo pateiktas prekes arba paslaugas.

(61a) Turėtų būti numatyta tarpusavio vertinimo procedūra, pagal kurią direktyvos 
perkėlimo laikotarpiu valstybės narės privalo pirma peržiūrėti savo teisės aktus, 
kad nustatytų, kurias Sutarčiai neprieštaraujančias griežtesnes nuostatas galima 
taikyti arba nustatyti siekiant užtikrinti didesnį vartotojų apsaugos lygį. Ne vėliau 
kaip iki direktyvos perkėlimo laikotarpio pabaigos valstybės narės turėtų parengti 
peržiūros rezultatų ataskaitą. Kiekviena ataskaita turėtų būti perduota visoms 
kitoms valstybėms narėms ir susijusioms interesų grupėms. Valstybės narės gali 

                                               
6 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
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per šešis mėnesius pateikti savo pastabas dėl šių ataskaitų. Ne vėliau kaip praėjus 
vieniems metams nuo šios direktyvos perkėlimo laikotarpio pabaigos ir po to kas 
trejus metus Komisija turėtų pateikti suvestinę ataskaitą, o prireikus ir teisėkūros 
pasiūlymų. Prireikus Komisija turėtų padėti valstybėms narėms sukurti bendrą 
metodą.

(61b) Siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų užtikrintas aukštas vartotojų 
apsaugos lygis, reikėtų skatinti asmenis ir organizacijas, kurie turi pagrįstą 
vartotojų apsaugos interesą, pranešti valstybėms narėms ir Komisijai apie savo 
vertinimus ir pateikti neprivalomas rekomendacijas, kad į jas būtų galima 
atsižvelgti peržiūrint šią direktyvą. 

(62) Direktyva 2002/58/EB draudžiami neužsakyti pranešimai ir nustatoma aukšto lygio 
vartotojų apsauga. Todėl reikėtų išbraukti atitinkamas Direktyvos 97/7/EB 
10 straipsnio nuostatas.

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

(64) Direktyvas 85/577/EEB, 93/13/EEB, 97/7/EB ir 1999/44/EB reikėtų panaikinti.

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

(66) Šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės žmogaus teisės ir laikomasi principų, 
pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

(…)

IV skyrius

Kitos pirkimo-pardavimo sutartyse numatytos vartotojų teisės

21 straipsnis
Taikymo sritis

1. Šis skyrius taikomas Šio skyriaus nuostatos taikomos pirkimo-pardavimo sutartims. 
Nepažeidžiant 24 straipsnio 5 dalies, jei sutartis yra mišrios paskirties ir apima tiek 
prekes, tiek paslaugas, šis skyrius taikomas tik prekėms. Šioje direktyvoje pirkimo-
pardavimo sutartys taip pat yra

2. Šis skyrius taip pat taikomas prekių, kurios bus pagamintos ar surinktos ateityje, 
tiekimo sutartys sutartims.
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3. Šis skyrius netaikomas atsarginėms dalims, prekiautojo pakeistoms šalinant prekių 
neatitikimą remontu pagal 26 straipsnį.

4. Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šio Šio skyriaus nuostatos netaikomos 
naudotoms prekėms, naudotų prekių kurios parduodamos viešojo aukciono metu 
pardavimo viešuosiuose aukcionuose sutartims.

22 straipsnis
Pristatymas

1. Išskyrus tuos atvejus, kai šalys susitaria kitaip, prekiautojas pristato prekes, fiziškai 
perduodamas jas vartotojui ar vartotojo nurodytai trečiajai šaliai, išskyrus vežėją, ne 
vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo dienos.

2. Jei prekiautojas neįvykdė savo prievolės pristatyti prekes, vartotojas gali patvarioje 
laikmenoje pateikti reikalavimą pristatyti prekes per atsižvelgiant į aplinkybes 
pagrįstą laikotarpį, kuris negali viršyti septynių dienų, ir pranešti apie savo 
ketinimą atsisakyti sutarties, jei prekės nebus pristatytos. Jei pasibaigus minėtam 
laikotarpiui prekės nėra pristatytos, laikoma, kad vartotojas atsisakė pirkimo-
pardavimo sutarties. Vartotojas, kuris jau sumokėjo už prekę, turi teisę per 
septynias dienas nuo 1 dalyje nurodytos pristatymo pirkimo-pardavimo sutarties 
atsisakymo dienos susigrąžinti visą sumokėtą sumą. Vartotojo teisės reikalauti 
žalos atlyginimo lieka nepažeistos.

2a. Valstybės narės gali nustatyti arba taikyti nacionalines nuostatas, 
reglamentuojančias kitas trūkumų pašalinimo vartotojui galimybes, jei 
prekiautojas nepristato prekių per 2 dalyje nurodytą pagrįstą laikotarpį. 

23 straipsnis
Rizikos perdavimas

2. Prekių praradimo ar gedimo rizika perduodama vartotojui, kai jis ar jo nurodyta 
trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai gauna prekes.

3. Vartotojas prisiima 1 dalyje nurodytą riziką šalių sutartu prekių pristatymo metu, jei 
vartotojas ar jo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, nesiėmė reikiamų veiksmų 
prekėms fiziškai gauti.

24 straipsnis
Atitikimas sutarčiai Atitiktis sutarties sąlygoms

1. Prekiautojas pristato privalo pristatyti vartotojui pirkimo-pardavimo sutarties 
sąlygas sutartį atitinkančias prekes.

2. Manoma, kad pristatytos prekės atitinka sutarties sąlygas sutartį, jei jos tenkina 
šiuos reikalavimus:

a) prekės atitinka prekiautojo pateiktą aprašymą ir joms būdingos tokios pat 
ypatybės kaip ir prekėms, kurias prekiautojas pateikė vartotojui kaip pavyzdį ar 
modelį;
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b) prekės yra tinkamos bet kokiai konkrečiai paskirčiai, dėl kurios jos yra 
reikalingos vartotojui ir apie kurią jis sudarydamas sutartį pranešė prekiautojui, 
o prekiautojas su ja sutiko;

c) prekės yra tinkamos paskirčiai, kuriai paprastai naudojamos tokio paties 
pobūdžio prekės, arba

d) jų kokybė ir eksploatacija atitinka įprastus tokio paties pobūdžio prekių kokybę 
ir veikimą, ir kurių vartotojas gali pagrįstai tikėtis, atsižvelgdamas į tų prekių 
pobūdį ir į bet kokius prekiautojo, gamintojo arba jo atstovo pateiktus viešus 
pareiškimus dėl konkrečių prekių ypatybių, ypač reklamoje arba etiketėje.

3. Taikant šį straipsnį laikoma, kad neatitiktimo neatitikties sutarties sąlygoms nėra, 
jeigu sudarydamas sutartį vartotojas žinojo arba pagrįstai turėjo žinoti apie 
neatitikimą neatitiktį, arba jeigu neatitikimas neatitiktis atsirado dėl vartotojo 
pateiktos medžiagos.

4. Prekiautojo neįpareigoja 2 dalies d punkte nurodyti vieši pareiškimai, jeigu jis 
įrodo, kad:

a) jis nežinojo ir pagrįstai negalėjo žinoti apie atitinkamą pareiškimą;
b) sudarant sutartį pareiškimas buvo ištaisytas;

c) sprendimui pirkti prekes pareiškimas negalėjo turėti įtakos.
5. Jeigu įrengimas yra prekių pirkimo-pardavimo sutarties dalis ir prekės įrengimo 

darbus jį atliko pardavėjas arba tai atlikta jo atsakomybe, bet koks dėl neteisingo 
netinkamo įrengimo atsiradęs trūkumas neatitikimas prilyginamas sutarties 
įvykdymo trūkumui prekių neatitikimui. Ši nuostata taip pat taikoma, jei prekių, 
skirtų vartotojui pačiam įrengti, įrengimo montavimo darbus atlieka pats vartotojas 
ir , o neteisingo įrengimo priežastis yra įrengimo instrukcijos klaidos nurodymų
trūkumai.

25 straipsnis
Juridinės teisės. Atsakomybė už sutarties įvykdymo trūkumus dėl neatitikimo

Prekiautojas atsakingas vartotojui už bet kokį sutarties įvykdymo trūkumą neatitikimą, jei 
prekė neatitinka sutarties sąlygų tuo metu, kai rizika perduodama rizikos perdavimo vartotojui 
momentu.

26 straipsnis
Neatitikimo ištaisymo priemonės Sutarties įvykdymo trūkumų pašalinimas

1. Kaip nustatyta 2–5 dalyse, jei prekės neatitinka sutarties, Sutarties neįvykdymo 
atveju vartotojas turi teisę reikalauti, kad

a) neatitikimas būtų atkurta sutartinė prekės būklė ištaisytas, ją pataisius prekę
arba ją pakeitus, vadovaujantis 2, 3 ir 5 dalies nuostatomis, arba

b)  prekės kaina būtų atitinkamai sumažinta, arba būtų nutraukta pirkimo-
pardavimo sutartis, vadovaujantis 4, 5 ir 5a dalies nuostatomis.

c) sutartis būtų nutraukta.
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2. Pirmiausia vartotojas gali reikalauti, kad prekiautojas Prekiautojas ištaiso 
neatitikimą, pasirinkdamas pataisyti pataisytų prekę, o jei tai neįmanoma arba 
neproporcinga – ar ją pakeistų pakeisti.

3. 2 dalyje nurodytas trūkumų pašalinimo būdas laikomas neproporcingu, jei jį 
taikant palyginti su kitais alternatyviais trūkumų pašalinimo būdais (pataisymas 
ar prekės pakeitimas kita) prekiautojui atsirastų išlaidų, kurios Jei prekiautojas 
įrodo, kad ištaisius neatitikimą pataisant ar pakeičiant prekę, bus pažeidžiami teisės 
aktai ar tai yra neįmanoma arba reikalauja neproporcingų prekiautojo pastangų, 
vartotojas gali pasirinkti – sutikti su sumažinta prekės kaina arba nutraukti sutartį.
Prekiautojo pastangos būtų neproporcingos, jei jis dėl to patirtų išlaidų, kurios, 
palyginti su sumažinta kaina ar nutraukta sutartimi, pernelyg didelės, atsižvelgiant į 
prekių vertę, jei jos atitiktų sutartį, ir į neatitikimo svarbą.

a) atsižvelgiant į prekės vertę, kurį prekė turėtų nesant sutarties įvykdymo 
trūkumui,
b) atsižvelgiant į sutarties įvykdymo trūkumo reikšmę,
c) apsvarsčius klausimą, ar būtų galima taikyti alternatyvius trūkumų 

pašalinimo būdus (pataisymas ar prekės pakeitimas kita) nesukeliant didelių 
nepatogumų vartotojui,

būtų nepakeliamos.
Prekė turi būti pataisyta ar pakeista kita per pagrįstą laikotarpį ir nesukeliant 
didelių nepatogumų vartotojui.  Vartotojas gali nutraukti sutartį tik jei neatitikimas 
nėra nedidelis.

4. Nepažeidžiant 5b dalies nuostatų Vartotojas vartotojas gali reikalauti atitinkamai 
sumažinti prekės kainą arba nutraukti sutartį pasirinkti bet kokią 1 dalyje 
nurodytą priemonę, jei susiklosto viena iš toliau nurodytų padėčių vienu iš šių 
atvejų:

a) vartotojas neturi teisės reikalauti, kad prekė būtų pataisyta ar pakeista kita 
prekiautojas netiesiogiai ar tiesiogiai atsisakė ištaisyti neatitikimą;

b) prekiautojas per pagrįstą laikotarpį nepašalino sutarties įvykdymo trūkumo 
neištaisė neatitikimo;

c) prekiautojas pašalino sutarties įvykdymo trūkumą bandė ištaisyti neatitikimą, 
sukeldamas vartotojui didelių nepatogumų.

d) per trumpą laiką pakartotinai pasireiškė tas pats trūkumas.

5. Vertinant, ar vartotojui kilo didelių nepatogumų ir koks yra Didelis nepatogumas 
vartotojui ir pagrįstas laikotarpis, per kurį prekiautojas turi pašalinti sutarties 
įvykdymo trūkumą gali ištaisyti neatitikimą, vertinami, atsižvelgiant atsižvelgiama  
į prekių pobūdį ir paskirtį, kuriai vartotojas įsigijo prekes, kaip nustatyta 24 
straipsnio 2 dalies b punkte.

5a. Esant nedideliems sutarties įvykdymo trūkumams vartotojas neturi teisės nutraukti 
sutarties.

5b. Valstybės narės, siekdamos didesnio vartotojo apsaugos lygio, gali nustatyti arba 
taikyti nacionalines nuostatas, pagal kurias vartotojai sutarties neįvykdymo atveju 
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gali laisvai pasirinkti 1 dalyje nurodytą trūkumų pašalinimo būdą. Šios priemonės 
turi būti tikrai būtinos siekiant tinkamai apsaugoti vartotojus, ir turi būti 
proporcingos bei veiksmingos.

27 straipsnis
Išlaidos ir žala

4. Vartotojas turi teisę reikalauti, kad prekių neatitikimas būtų ištaisytas sutarties 
įvykdymo trūkumas būtų pašalintas nemokamai.

1a. Prekiautojas taip pat turi atlyginti išlaidas, kylančias, kai vartotojas pats tinkamai 
pašalina sutarties įvykdymo trūkumą. 

5. Nepažeisdamas šio skyriaus nuostatų, vartotojas gali reikalauti atlyginti nuostolius, 
patirtus dėl to, kad neatitikimas nebuvo ištaisytas sutarties įvykdymo trūkumai 
nebuvo pašalinti kaip nustatyta 26 straipsnyje.

27a straipsnis
Atgręžtinio reikalavimo teisė

Jei prekiautojas, kaip galutinis pardavėjas, yra atsakingas vartotojui dėl sutarties 
neįvykdymo dėl gamintojo, tos pačios sutarties grandinės ankstesniojo pardavėjo ar kito 
tarpinio asmens veikimo ar neveikimo, prekiautojas, kaip galutinis pardavėjas, gali 
reikalauti, kad pagal sutarties grandinę atsakingas (atsakingi) asmuo (asmenys) atlygintų 
žalą. Valstybių narių nacionaliniais teisės aktais nustatoma, kas yra atsakingas (atsakingi) 
asmuo (asmenys), iš kurių prekiautojas, kaip galutinis pardavėjas, gali reikalauti atlyginti 
žalą, taip pat kokių veiksmų imtis bei kokią taikyti tvarką.

28 straipsnis
Terminai ir įrodinėjimo pareiga

6. Prekiautojas yra atsakingas pagal 25 straipsnį, kai neatitikimas sutarties įvykdymo 
trūkumas išaiškėja per dvejus metus nuo rizikos perdavimo vartotojui.

7. Jei prekiautojas ištaiso neatitikimą, pakeisdamas prekę, jis yra atsakingas pagal 
25 straipsnį, jei neatitikimas išaiškėja per dvejus metus nuo tada, kai vartotojas ar jo 
nurodyta trečioji šalis fiziškai gauna pakeistą prekę.

8. Prekiautojas ir vartotojas gali susitarti dėl trumpesnio atsakomybės už naudotas 
prekes laikotarpio, tačiau jis negali būti trumpesnis nei vieneri metai.

9. Norėdamas pasinaudoti 25 straipsnyje numatytomis teisėmis, vartotojas praneša 
prekiautojui apie neatitikimą per du mėnesius nuo tos dienos, kai jis tokį 
neatitikimą nustatė.

10. Jeigu neįrodyta kitaip, laikoma, kad bet koks neatitikimas sutarties įvykdymo 
trūkumas, išaiškėjęs per šešis mėnesius nuo rizikos perdavimo vartotojui dienos, 
rizikos perdavimo momentu jau buvo atsiradęs laikomas egzistavusiu pateikimo 
metu, išskyrus tuos atvejus, kai ši prielaida yra nesuderinama su prekių pobūdžiu 
arba su neatitikimo sutarties įvykdymo trūkumo pobūdžiu.
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5a. Valstybės narės, siekdamos didesnio vartotojo apsaugos lygio, gali nustatyti arba 
taikyti nacionalinių teisės aktų nuostatas, kuriomis numatyti ilgesni garantiniai
laikotarpiai, ilgesnė įrodinėjimo naštos perkėlimo trukmė vartotojo naudai ar 
specialiosios taisyklės dėl didelių sutarties įvykdymo trūkumų, kurie paaiškėja 
pasibaigus garantiniam laikotarpiui. Šios priemonės turi būti tikrai būtinos 
siekiant tinkamai apsaugoti vartotojus, ir turi būti proporcingos bei veiksmingos.

29 straipsnis
Garantijos

11. Laiduotojas privalo laikytis garantijos nuostatų, vadovaudamasis garantijos 
dokumente nustatytomis sąlygomis. Jei garantijos dokumento nėra, garantijos 
nuostatų privaloma laikytis, vadovaujantis reklamoje numatytos garantijos 
sąlygomis.

12. Garantijos dokumentas rengiamas aiškia, suprantama kalba ir yra įskaitomas. 
Pateikiama tokia informacija:

a) 26 straipsnyje nurodytos juridinės vartotojo teisės pagal galiojančius 
nacionalinius teisės aktus, be to, aiškiai nurodoma, kad garantija neturi įtakos 
šioms teisėms;

b) garantijos turinys ir pretenzijų teikimo sąlygos, būtent – laikotarpis, teritorija, 
kurioje taikoma ši garantija, ir laiduotojo pavadinimas (vardas, pavardė) bei 
adresas;

c) nepažeidžiant 32 ir 35 straipsnių ir III priedo 1 dalies j punkto, nurodoma, jei 
taikytina, nurodoma, kad garantija neperduodama pirkėjui, įsigyjančiam prekę 
iš vartotojo.

13. Vartotojui pareikalavus, prekiautojas pateikia garantijos dokumentą patvariojoje 
laikmenoje.

14. Neatitikimas 2 ar 3 dalims neturi įtakos garantijos galiojimui.

V skyrius

Vartotojų teisės, susijusios su sutarčių sąlygomis

30 straipsnis
Taikymo sritis

1. Šis skyrius taikomas Šios skyriaus nuostatos taikomos prekiautojo ir vartotojo 
sutartims, dėl kurių nebuvo derėtasi atskirai. Laikoma, kad dėl sutarties sąlygų 
nebuvo derėtasi atskirai, jei jos buvo parengtos iš anksto ir todėl vartotojas 
negalėjo spręsti dėl jų turinio, ypač kai pasirašoma iš anksto surašyta standartinė 
sutartis. prekiautojo ar trečiosios šalies sutarčių iš anksto parengtoms sąlygoms, su 
kuriomis vartotojas sutinka, neturėdamas galimybės paveikti jų turinio, visų pirma 
kai tokios sutarčių sąlygos yra iš anksto parengtos standartinės sutarties dalis.
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2. Tai, kad vartotojas galėjo paveikti tam tikrus dėl tam tikrų sutarties sąlygos
aspektų aspektus ar konkrečią sąlygą konkrečios sąlygos buvo derėtasi atskirai, 
nereiškia, kad šis skyrius netaikomas kitoms sutartims sutarties sąlygoms, kurios 
yra tos sutarties dalis, jei jos, apskritai, yra iš anksto surašytos standartinės 
sutartys.

3. Šis skyrius netaikomas Šios skyriaus nuostatos netaikomos sutarties sąlygoms, 
atitinkančioms privalomas įstatymines ar bei reglamentavimo nuostatas arba 
tarptautinių konvencijų, suderintas su Bendrijos teise ir tarptautinių konvencijų, 
kurių šalimis yra Bendrija Sąjunga ar valstybės narės, nuostatas ar principus 
nuostatomis ar principais.

31 straipsnis
Sutarčių sąlygų skaidrumo reikalavimai

1. Sutarčių sąlygos parengiamos aiškia, suprantama kalba ir yra įskaitomos.

2. Sutarties sąlygos pateikiamos vartotojui taip, kad jis tikrai galėtų su jomis 
susipažinti prieš pasirašydamas sutartį, tinkamai atsižvelgiant į naudojamas ryšio 
priemones.

3. Prekiautojas stengiasi gauti aiškų vartotojo sutikimą dėl kiekvieno mokėjimo, kuris 
turėtų būti atliktas papildomai prie prekiautojo atlygio, numatyto už pagrindinės 
sutartinės prievolės vykdymą. Jei prekiautojas negauna aiškaus vartotojo sutikimo, 
bet daro tokią išvadą, pasirinkdamas numatytąsias galimybes, su kuriomis 
vartotojas turi nesutikti, norėdamas išvengti papildomo mokėjimo, vartotojas turi 
teisę tokį mokėjimą susigrąžinti.

4. Valstybės narės nenustato jokių formos reikalavimų, keliamų nuotolinės prekybos 
ir ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties sąlygų išraiškos ar pateikimo 
vartotojui būdams.

32 straipsnis
Bendrieji principai

1. Jei sutarties Manoma, kad sutarties sąlyga neįtraukta į II ar III priedus, valstybės 
narės užtikrina, kad ji būtų laikoma nesąžininga, jeigu pažeidžiant sąžiningumo 
reikalavimą dėl jos vartotojo nenaudai atsiranda didelis neatitikimas tarp sutartimi 
numatytų šalių teisių ir prievolių.

2. Nepažeidžiant 34 ir 38 straipsnių, sutarties sąlygos nesąžiningumas vertinamas, 
atsižvelgiant į prekių ar paslaugų produktų, dėl kurių buvo sudaryta sutartis, 
pobūdį, ir sutarties sudarymo metu nurodant visas sutarties sudarymo aplinkybes ir 
visas kitas tos sutarties arba kitos sutarties, nuo kurios ji priklauso, sąlygas. 
Vertindama sutarties sąlygos sąžiningumą kompetentinga nacionalinė valdžios 
institucija taip pat atsižvelgia į tai, kaip sutartis parengta ir prekiautojo pateikta 
vartotojui, kaip nustatyta 31 straipsnyje.

3. 1 ir 2 dalys netaikomos vertinant Sutarties sąlygų sąžiningumo vertinimas 
nesusijęs nei su sutarties dalyku dalyką, nei su prekių kainos ar numatyto atlygio 
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už paslaugas pagrindines prekiautojo sutartines prievoles tinkamumą tinkamumu, 
jei prekiautojas visiškai laikosi 31 straipsnio 1, 2 ir 3 dalies nuostatų.

33 straipsnis
Įrodinėjimo pareiga

Jeigu prekiautojas tvirtina, kad dėl standartinės sutarties sąlygos buvo atskirai derėtasi, 
įrodinėjimo pareiga tenka jam.

34 straipsnis
Sąlygos, kurios visais atvejais laikomos pripažįstamos nesąžiningomis

1. Valstybės narės užtikrina, kad II priede pateiktame sąraše išvardytos sąlygos būtų 
laikomos pripažįstamos nesąžiningomis visais atvejais. Šis sutarties sąlygų sąrašas 
taikomas visose valstybėse narėse. ir jį galima iš dalies keisti tik pagal 39 straipsnio 
2 dalį ir 40 straipsnį.

1a. Tačiau valstybės narės gali nustatyti arba taikyti nuostatas, pagal kurias 
papildomos sutarties sąlygos būtų pripažįstamos nesąžiningomis visais atvejais. 
Šios nuostatos turi būti tikrai būtinos siekiant tinkamai apsaugoti vartotojus, ir turi 
būti proporcingos bei veiksmingos.

35 straipsnis
Sąlygos, kurios laikomos nesąžiningomis

1. Valstybės narės užtikrina, kad III priedo 1 punkte pateiktame sąraše išvardytos 
sąlygos būtų laikomos nesąžiningomis, išskyrus tuos atvejus, kai prekiautojas įrodo, 
kad šios sutarties sąlygos sąžiningos pagal 32 straipsnį. Šis sutarties sąlygų sąrašas 
taikomas visose valstybėse narėse. ir jį galima iš dalies keisti tik pagal 39 straipsnio 
2 dalį ir 40 straipsnį.

1a. Tačiau valstybės narės gali nustatyti arba taikyti nuostatas, pagal kurias 
papildomos sutarties sąlygos būtų laikomos nesąžiningomis. Šios nuostatos turi 
būti tikrai būtinos siekiant tinkamai apsaugoti vartotojus, ir turi būti proporcingos 
bei veiksmingos.

36 straipsnis
Sąlygų aiškinimas

1. Jeigu abejojama dėl sutarties sąlygos prasmės, aiškinama vartotojo naudai.
2. Šis straipsnis netaikomas įgyvendinant 38 straipsnio 2 dalyje nustatytas procedūras.

37 straipsnis
Nesąžiningų sutarties sąlygų poveikis

Nesąžiningos sutarties sąlygos vartotojui neprivalomos. Sutartis privaloma šalims tuo pačiu 
pagrindu, jei ji gali galioti, išbraukus nesąžiningas sąlygas.
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38 straipsnis
Nuostatų vykdymas, susijęs su nesąžiningomis sutarties sąlygomis

1. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojų ir prekiautojų konkurentų naudai 
egzistuotų pakankamos tinkamos ir veiksmingos priemonės, kuriomis būtų 
užkertančios kelią užkirstas kelias prekiautojui nuolatiniam toliau naudoti 
nesąžiningų sąlygų naudojimui nesąžiningas sąlygas sutartyse, pardavėjų ar tiekėjų
sudaromose su vartotojais.

2. 1 dalyje nurodytos priemonės taip pat turi apimti teisės aktus, pagal kuriuos Visų 
pirma, asmenys ar organizacijos, kurios turi pagrįstą vartotojų apsaugos interesą
kurių teisėti interesai, numatyti nacionaliniuose teisės aktuose, apima vartotojų 
apsaugą, vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais galėtų gali kreiptis į teismus 
ar kompetentingas administracines institucijas, kad šios nuspręstų, ar bendros 
paskirties sutarties sąlygos, atsižvelgiant į bendrą paskirtį, yra nesąžiningos, ir 
taikytų priemones, kuriomis būtų panaikintas šių sąlygų naudojimas.

15. Valstybės narės sudaro teismams ar administracinėms institucijoms sąlygas taikyti 
tinkamas ir veiksmingas priemones, užkertančias kelią toliau taikyti nesąžiningomis 
pripažintas sąlygas.

3. 2 dalyje nurodytas priemones, atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, Valstybės 
narės užtikrina, kad 2 ir 3 dalyse minėtus teisinius veiksmus būtų galima taikyti
vykdyti atskirai arba kartu, atsižvelgiant į nacionalinę procesinę teisę, prieš kelis to 
paties ekonomikos sektoriaus prekiautojus arba jų asociacijas, kurios taiko arba 
rekomenduoja taikyti tas tokias pačias bendrąsias sutarčių sąlygas arba panašias 
sąlygas.

39 straipsnis
2 ir 3 prieduose pateiktų sąlygų persvarstymas

16. Valstybės narės praneša Komisijai apie sąlygas, kurias kompetentingos 
nacionalinės valdžios institucijos pripažino nesąžiningomis ir kurios, jų nuomone, 
svarbios, norint iš dalies keisti šią direktyvą, kaip nustatyta 2 dalyje.

17. Atsižvelgdama į pagal 1 dalį gautą informaciją, Komisija iš dalies keičia II ir 
III priedus. Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti, priimamos laikantis 40 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

VI skyrius

Bendrosios nuostatos

40 straipsnis
Komitetas

1. Komisijai padeda Nesąžiningų sąlygų vartotojų sutartyse komitetas (toliau –
Komitetas).
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2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB7 5a straipsnio 1–
4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

41 straipsnis
Vykdymas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų priimtos tinkamos ir veiksmingos priemonės 
šios direktyvos nuostatų laikymuisi užtikrinti.

2. Šio straipsnio 1 dalyje minimos priemonės apima nuostatas, kurių pagrindu viena ar 
daugiau iš toliau nurodytų institucijų, kaip numatyta nacionaliniuose teisės aktuose, 
gali imtis nacionaliniuose teisės aktuose numatytų veiksmų teismuose arba 
kompetentingose administracinėse institucijose, kad užtikrintų nacionalinių šios 
direktyvos įgyvendinimo nuostatų taikymą:

a) viešosios įstaigos ar jų atstovai;
b) vartotojų organizacijos, kurių teisėti interesai apima vartotojų apsaugą;

c) profesinės organizacijos, turinčios teisėtų interesų imtis veiksmų.

42 straipsnis
Nuobaudos

1. Valstybės narės nustato taisykles dėl nuobaudų, taikytinų už pagal šią direktyvą 
priimtų nacionalinių nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, 
kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie šias nuostatas vėliausiai iki 46 straipsnyje 
nurodytos datos ir nedelsdamos praneša apie vėlesnius šių nuostatų pakeitimus.

43 straipsnis
Privalomasis direktyvos pobūdis

Jei sutarčiai taikomas valstybės narės teisės aktas, vartotojai negali atsisakyti šia direktyva 
jiems suteiktų teisių.

44 straipsnis
Informacija

Valstybės narės imasi tinkamų priemonių pranešti vartotojams apie nuostatas, kuriomis ši 
direktyva perkeliama į nacionalinę teisę ir, prireikus, skatina prekiautojus ir už kodeksus 
atsakingus subjektus informuoti vartotojus apie atitinkamus elgesio kodeksus.

                                               
7 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB 
(OL L 200, 2006 7 22, p. 11).
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45 straipsnis
Neužsakytų prekių ar paslaugų pardavinėjimas

Jei vartotojams parduodamos neužsakytos prekės ir paslaugos, kas yra draudžiama Direktyvos 
2005/29/EB 5 straipsnio 5 dalimi ir I priedo 29 punktu, jie atleidžiami nuo bet kokių 
prievolių. Jeigu vartotojas, gavęs neužsakytas prekes, neatsako prekiautojui, tai nereiškia, kad 
jis sutinka jas pirkti.

46 straipsnis
Nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki [aštuoniolika mėnesių nuo įsigaliojimo] priima ir 
paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos 
atitikties lentelę.
Jos taiko šias nuostatas nuo [dveji metai nuo įsigaliojimo].

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba 
tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.

2. Valstybės narės Komisijai pateikia šios direktyvos taikymo srityje priimtų 
pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

46a straipsnis
Pareiga teikti ataskaitas ir tarpusavio vertinimas

1. Iki [perkėlimo laikotarpio pabaigos], o po to kas trejus metus valstybės narės teikia 
Komisijai ataskaitą, kurioje nurodoma ši informacija:

a) papildomos pareigos teikti informaciją, kurią valstybės narės nustatė ar taiko 
pagal 5 straipsnio 3b ir 3c dalis, tekstas;

b) nukrypstančių nacionalinių teisės aktų, kuriuos valstybės narės nustatė arba 
taiko pagal 22 straipsnio 2a dalį, tekstą;

c) nukrypstančių nacionalinių teisės aktų, kuriuos valstybės narės nustatė arba 
taiko pagal 26 straipsnio 5b dalį ir 28 straipsnio 5a dalį, tekstą; 

d) papildomų pagal 34 straipsnio 1a dalį valstybių narių nustatytų sutarties sąlygų, 
kurios visais atvejais pripažįstamos nesąžiningomis, tekstą;

e) papildomų pagal 35 straipsnio 1a dalį valstybių narių nustatytų sutarties sąlygų, 
kurios laikomos nesąžiningomis, tekstą;

f) tekstą esminės svarbos sprendimų – įskaitant jų pagrindimą, – kuriuos priėmė 
teismai, taikinimo institucijos ar kompetentingos administracinės institucijos į šios 
direktyvos taikymo sritį patenkančioje srityje.

2. 1 dalies a, b, c ir d punktuose nurodytos informacijos atveju valstybės narės turi 
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atskirai paaiškinti, kodėl nukrypstančios nacionalinių teisės aktų nuostatos yra 
tikrai būtinos siekiant tinkamai apsaugoti vartotojus ir kodėl jos yra proporcingos ir 
veiksmingos. Vienintelis nukrypstančios nacionalinių teisės aktų nuostatos 
veiksmingumo vartotojų apsaugos požiūriu vertinimo kriterijus yra praktinis šios 
nuostatos taikymas verslo praktikoje ir praktinis bei teisinis įrodymų pateikimas 
sėkmingai užbaigtuose teismo procesuose.

3. Komisija užtikrina, kad 1 dalies d ir e punktuose įvardyta informacija būtų lengvai 
prieinama vartotojams ir prekiautojams, pavyzdžiui, interneto svetainėje.

4. Komisija persiunčia 1 dalyje numatytas ataskaitas valstybėms narėms, kurios per 
šešis mėnesius nuo gavimo dienos pateikia savo pastabas apie kiekvieną ataskaitą. 
Per tą patį laikotarpį Komisija dėl tų ataskaitų tariasi su suinteresuotomis šalimis.

46b straipsnis
Vartotojų teisių apsaugos subjektų ataskaitų teikimas

Asmenys ar organizacijos, kurios pagal nacionalinę teisę, kaip numatyta 38 straipsnio 
2 dalyje, turi pagrįstą vartotojų apsaugos interesą, praneša Komisijai apie savo direktyvos 
taikymo ir poveikio vertinimo rezultatus.

46c straipsnis
Komisijos ataskaita

Komisija, atsižvelgdama į 46a straipsnio 4 dalyje ir 46b straipsnyje nurodytas pastabas, ne 
vėliau kaip iki [vieni metai nuo perkėlimo laikotarpio pabaigos] ir po to kas trejus metus 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią šios direktyvos taikymo ataskaitą. 
Prireikus, prie šios ataskaitos Komisija prideda pasiūlymus dėl direktyvos suderinimo su 
šios srities pokyčiais.

VII skyrius
Baigiamosios nuostatos

47 straipsnis
Panaikinimai

Direktyvos 85/577/EEB, 93/13/EEB ir 97/7/EB bei Direktyvą 1999/44/EB, su pakeitimais, 
padarytais IV priede išvardytomis direktyvomis, panaikinamos.
Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir suprantamos pagal 
V priede pateiktą atitikties lentelę.

48 straipsnis
Persvarstymas

Komisija peržiūri šią direktyvą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau 
kaip [įrašyti datą, nurodytą 46 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, pridėjus penkerius 
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metus].
Jei reikia, ji teikia direktyvos atnaujinimo pasiūlymus, atsižvelgdama į pokyčius šioje srityje. 
Komisija gali prašyti valstybių narių pateikti informacijos.

49 straipsnis
Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

50 straipsnis
Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu
Pirmininkas Pirmininkas
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II PRIEDAS

SUTARČIŲ SĄLYGOS, KURIOS VISAIS ATVEJAIS PRIPAŽĮSTAMOS LAIKOMOS
NESĄŽININGOMIS

Sutarčių sąlygos, kuriomis siekiama toliau išvardytų tikslų arba poveikio, visais atvejais 
laikomos pripažįstamos nesąžiningomis:

a) panaikinti arba apriboti prekiautojo įstatymų numatytą atsakomybę, kai dėl 
vartotojo mirties ar kūno sužalojimo, kurių priežastis – prekiautojo veiksmų 
veiksmai arba neveikimo neveikimas, atveju vartotojas mirė ar buvo 
sužalotas;;

aa) panaikinti arba apriboti prekiautojo įstatymų numatytą atsakomybę, kai dėl 
prekiautojo tyčinių ar didelio neatsargumo veiksmų arba neveikimo buvo 
sugadintas vartotojo turtas;

ab) nustatyti prekiautojui trumpesnį neterminuotos sutarties nutraukimo 
laikotarpį negu vartotojui;

b) riboti prekiautojo pareigą pripažinti jo atstovų prisiimtus įsipareigojimus arba 
nustatyti savo įsipareigojimus taip, kad jie būtų priklausomi nuo tam tikro 
formos reikalavimo tikros tik nuo prekiautojo priklausančios sąlygos
laikymosi;

c) panaikinti vartotojo teisę pareikšti ieškinį arba naudotis bet kuria kita teisinės 
apsaugos priemone arba trukdyti ja naudotis vartotojo teisei pareikšti ieškinį 
arba naudotis bet kuria kita teisinės apsaugos priemone, ypač reikalaujant, kad 
vartotojas ginčus pavestų spręsti išskirtinai arbitražo teismui arbitražui, kuriam 
nėra taikomos teisinės nuostatos kuris nėra numatytas teisės aktų, apriboti jo 
turimus įrodymus arba skirti jam įrodinėjimo pareigą, kuri pagal 
galiojančius teisės aktus turėtų tekti kitai sutarties šaliai;

ca) nustatyti, kad sutartiniai ginčai būtų išimtinai teismingi teismui pagal 
prekiautojo gyvenamąją vietą, nebent šio teismo jurisdikcijai priklauso ir 
vartotojo gyvenamoji vieta;

cc) sudaryti prekiautojui galimybę po sutarties sudarymo savo nuožiūra nustatyti 
prekių ar paslaugų kainas;

d) nederamai riboti vartotojo turimus įrodymus arba nustatyti jam pareigą įrodyti, 
nors pagal taikytinus teisės aktus ši pareiga turėtų tekti prekiautojui;

e) suteikti prekiautojui teisę nustatyti, ar pateiktos prekės ar suteiktos paslaugos 
atitinka sutartį, arba suteikti prekiautojui išskirtinę teisę savaip aiškinti bet 
kurią sutarties sąlygą.

f) sudaryti prekiautojui galimybę nutraukti ar pakeisti sutartį dėl euro įvedimo.
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III PRIEDAS

SUTARČIŲ SĄLYGOS, KURIOS LAIKOMOS NESĄŽININGOMIS

1. Sutarčių sąlygos, kuriomis siekiama toliau išvardytų tikslų arba poveikio, laikomos 
nesąžiningomis:

a) panaikinti arba netinkamai riboti vartotojo juridines teises prekiautojo arba 
kitos šalies atžvilgiu, įskaitant vartotojo teisę pakeisti įsipareigojimą 
prekiautojui reikalavimu, kurį vartotojas gali turėti prekiautojui, tuo atveju, jei 
prekiautojas visiškai arba iš dalies nevykdo bet kurių sutartinių įsipareigojimų 
arba juos vykdo netinkamai; įskaitant vartotojo teises skolą prekiautojui 
kompensuoti pretenzija, kurią vartotojas gali turėti prekiautojui;

b) leisti prekiautojui sulaikyti pasilikti vartotojo sumokėtus pinigus mokėjimą, jei 
vartotojas nesudaro arba nevykdo sutarties, nesuteikiant vartotojui teisės gauti 
tokio paties atitinkamo dydžio kompensaciją iš prekiautojo, jei prekiautojas 
nesudaro arba nevykdo sutarties;

c) reikalauti, kad įsipareigojimo įsipareigojimų neįvykdęs vartotojas sumokėtų 
neproporcingai didelę kompensaciją prekiautojui; padengtų nuostolius, kurie 
yra daug didesni už prekiautojo patirtą žalą;

d) leisti prekiautojui bet kuriuo metu savo nuožiūra nutraukti sutartį, jei tokia pati 
teisė nesuteikiama vartotojui, ir tuo atveju, kai prekiautojas pats nutraukia 
sutartį, leisti prekiautojui pasilikti pinigus, sumokėtus už jo dar nesuteiktas 
paslaugas;

e) suteikti leisti prekiautojui teisę nutraukti neterminuotą sutartį, nesilaikant 
nustatytų terminų, tinkamai apie tai nepranešus, išskyrus atvejus, kai tam yra 
rimtų priežasčių vartotojas padaro rimtą sutarties pažeidimą;

f) automatiškai atnaujinti savaime pratęsti terminuotą sutartį, jei vartotojas 
nenurodo kitaip, ir nustatyti tokį laikotarpį, per kurį vartotojas gali pareikšti 
savo norą nepratęsti sutarties, kuris baigiasi dieną, kuri yra nepagrįstai 
nutolusi nuo sutarties pabaigos dienos; ir turi pateikti išankstinį pranešimą dėl 
sutarties nutraukimo kiekvieno sutarties atnaujinimo laikotarpio pabaigoje

g) sudaryti prekiautojui galimybę padidinti kainą, nesuteikiant vartotojui teisės 
atsisakyti sutarties, jei galutinė kaina, palyginti su sudarant sutartį sutarta 
kaina, yra pernelyg didelė; leisti prekiautojui didinti su vartotoju sutartą kainą, 
jei sutartis sudaryta nesuteikiant vartotojui teisės nutraukti sutartį;

h) įpareigoti vartotoją vykdyti visus įsipareigojimus, jei prekiautojas neįvykdo 
savo įsipareigojimų nevykdė;

i) numatyti prekiautojo galimybę perduoti savo sutartinius įsipareigojimus 
trečiajam asmeniui be vartotojo sutikimo, jei dėl to gali sumažėti vartotojui 
suteiktos garantijos; suteikti prekiautojui galimybę perduoti sutartinius 
įsipareigojimus be vartotojo sutikimo;

j) varžyti vartotojo teisę perparduoti prekes ribojant prekiautojo suteiktą 
garantijos perdavimą;
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k) sudaryti prekiautojui galimybę vienašališkai be pateisinamų bei sutartyje 
numatytų priežasčių pakeisti sutarties sąlygas; suteikti prekiautojui teisę 
vienašališkai keisti sutarties sąlygas, įskaitant produkto arba paslaugos 
ypatybes;

ka) sudaryti prekiautojui galimybę vienašališkai be pateisinamų bei sutartyje 
numatytų priežasčių pakeisti bet kurias prekės arba teiktinos paslaugos 
ypatybes;

l) vienašališkai iš dalies keisti sutarties sąlygas, vartotojui pateiktas patvariojoje 
laikmenoje sutarties internete sąlygomis, su kuriomis vartotojas nesutiko.

la) nustatyti, kad sutartis vartotojui yra privaloma, tuo metu, kai prekiautojas 
teikia savo paslaugas su sąlyga, kurios įgyvendinimas priklauso tik nuo jo 
valios;

lb) laikyti, kad vartotojas neatšaukiamai pritarė sąlygoms, su kuriomis jis 
neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo;

2. 1 punkto e papunktis netaikomas neprieštarauja sąlygoms, kuriomis finansinės 
paslaugos teikėjas pasilieka sau teisę, esant pateisinamoms priežastims,
vienašališkai nutraukti neterminuotą sutartį apie tai nepranešęs, jei teikėjas
prekiautojas privalo nedelsdamas apie tai pranešti turi kitai sutarties šaliai ar 
šalims. apie tai pranešti nedelsdamas

3. 1 punkto g papunktis e, g ir ka papunkčiai netaikomi netaikomas:
a) sandoriams dėl perleidžiamų vertybinių popierių, finansinių priemonių ir kitų 

produktų prekių ar paslaugų, kai kaina yra susieta su vertybinių popierių 
biržoje kotiruojamų kainų ar indeksų arba finansinės rinkos kurso svyravimais, 
kurių prekiautojas nekontroliuoja;

b) sutartims dėl užsienio valiutos ir kelionės čekių pirkimo ar pardavimo arba dėl 
tarptautinių piniginių perlaidų užsienio valiuta;

c) kainų indeksavimo sąlygoms, kai tai yra teisėta, su sąlyga, kad aiškiai 
apibūdinamas metodas, pagal kurį kainos kinta.

3a. 1 punkto g papunktis neprieštarauja kainų indeksavimo sąlygoms, jei jos yra 
teisėtos ir kainų keitimo metodas yra aiškiai apibrėžtas.

4. 1 punkto ek papunktis k papunktis netaikomas neprieštarauja sąlygoms, pagal 
kurias:
a) sąlygoms, pagal kurias finansinių paslaugų teikėjas pasilieka teisę dėl pagrįstų 

priežasčių nepranešęs keisti vartotojo mokamą arba pastarajam mokamą 
palūkanų normą arba mokesčių už kitas finansines paslaugas sumą, esant 
pakankamai priežasčiai su sąlyga, kad reikalaujama, jog teikėjas kuo anksčiau 
apie tai praneša jei prekiautojas privalo nedelsdamas apie tai pranešti kitai 
sutarties šaliai arba šalims ir kad pastarieji yra laisvi tuoj pat pastarosios gali 
nedelsdamos nutraukti sutartį.

b) sandoriams dėl perleidžiamų vertybinių popierių, finansinių priemonių ir kitų 
produktų ar paslaugų, kai kaina yra susieta su vertybinių popierių biržoje 
kotiruojamų kainų ar indeksų arba finansinės rinkos kurso svyravimais, kurių 
prekiautojas nekontroliuoja;
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c) sutartims dėl užsienio valiutos ir kelionės čekių pirkimo ar pardavimo arba dėl 
tarptautinių piniginių perlaidų užsienio valiuta;

d) sąlygoms, pagal kurias prekiautojas pasilieka teisę vienašališkai keisti 
neterminuotos sutarties sąlygas, jei reikalaujama, kad jis prekiautojas privalo 
laiku pranešti informuotų vartotoją tinkamai apie tai pranešdamas vartotojui ir
o vartotojas būtų laisvas gali nutraukti sutartį.
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