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PR_COD_1amCom

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: […]. 



PE487.749v01-00 4/66 PR\899148LT.doc

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................6

AIŠKINAMOJI DALIS........................................................................................................63



PR\899148LT.doc 5/66 PE487.749v01-00

LT



PE487.749v01-00 6/66 PR\899148LT.doc

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 
Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011– 2011/0373(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012)0793),

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

– atsižvelgdamas į Nyderlandų Senato ir Vokietijos Bundesrato pagal Protokolą Nr. 2 dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, 
jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 28 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų 
komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį vidaus (2) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį vidaus 
                                               
1 Oficialiajame leidinyje dar nepaskelbta.
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rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, 
kurioje užtikrinamas laisvas prekių ir 
paslaugų judėjimas. Norint, kad vartotojai 
pasitikėtų vidaus rinka ir ji būtų jiems 
naudinga, būtina sudaryti vartotojams 
sąlygas paprastai ir nebrangiai spręsti 
ginčus, kylančius dėl prekių pardavimo 
arba paslaugų teikimo. Tai taikoma 
atjungties ir prijungties režimu 
sudarytiems sandoriams, o ypač kai 
vartotojai apsiperka kitapus sienų;

rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, 
kurioje užtikrinamas laisvas prekių ir 
paslaugų judėjimas. Vidaus rinka turėtų 
duoti vartotojams pridėtinės vertės, 
susijusios su prekių ir paslaugų geresne 
kokybe, didesne įvairove, priimtinomis 
kainomis ir aukštesniais saugos 
standartais, o tai turėtų padėti siekti 
aukšto vartotojų apsaugos lygio;  

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama apčiuopiama nauda, kurią vidaus rinka turėtų suteikti vartotojams.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) vidaus rinkos susiskaidymas kenkia 
Sąjungos konkurencingumui, augimui ir 
darbo vietų kūrimui. Vidaus rinkai 
galutinai sukurti būtina pašalinti 
tiesiogines ir netiesiogines kliūtis 
tinkamam vidaus rinkos veikimui ir 
padidinti piliečių pasitikėjimą;

Or. en

Pagrindimas

Vidaus rinkos paskirtis – sukurti nacionalinių sienų nevaržomą erdvę, kurioje piliečiai ir 
įmonės galėtų judėti ir įgyvendinti savo teises, tačiau dėl didelio susiskaidymo atsiranda 
piliečių nusivylimą keliančių trūkumų.

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

(2b) likusios kliūtys ir spragos (pvz., 
informacijos stoka, geografiniu ir sektorių 
atžvilgiu nevienoda ginčų alternatyvaus 
sprendimo (GAS) sistemų raida bei 
susiskaidęs ir nesuderintas reguliavimas) 
trukdo vartotojui su pasitikėjimu 
apsipirkti, ypač kitose valstybėse. Dėl tų 
pačių priežasčių komercinės veiklos 
subjektai vengia pardavinėti kitose 
valstybėse ir dėl to patenka į nepalankią 
konkurencinę padėtį, palyginti su 
komercinės veiklos subjektais valstybėse 
narėse, kur tokios procedūros taikomos;

Or. en

Pagrindimas

Didelės teisėkūros, įgyvendinimo ir informacijos spragos vidaus rinkoje rodo, kad jos 
galimybės išnaudojamos ne visapusiškai. Ypač dėl to, kad GAS yra taip netolygiai išvystytas, 
reikia ES lygmens veiksmų siekiant užtikrinti lygias vartotojų galimybes naudotis 
kokybiškomis GAS procedūromis.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

Didinant piliečių pasitikėjimą galimybe apginti savo teises visoje Sąjungoje padidėtų piliečių 
dalyvavimas rinkoje, jie galėtų gauti įvairesnių produktų, be to, būtų paskatintas ekonomikos 
augimas.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) ginčų alternatyvus sprendimas –
paprastas, greitas ir nebrangus būdas ne 
teisme spręsti vartotojų ir komercinės 
veiklos subjektų ginčus. Vis dėlto šis būdas 
dar nepakankamai ir nenuosekliai
išplėtotas visose valstybėse narėse. Gaila,
kad, nepaisant 1998 m. kovo 30 d. 
Komisijos rekomendacijos 98/257/EB1 dėl 
už vartotojų ginčų sprendimą ne teisme 
atsakingoms įstaigoms taikomų principų 
ir 2001 m. balandžio 4 d. Komisijos 
rekomendacijos 2001/310/EB2 dėl ne 
teismo įstaigoms, vartotojų ginčus
sprendžiančioms alternatyviu bendro 
sutarimo būdu, taikomų principų, ginčų 
alternatyvaus sprendimo mechanizmai 
nėra teisingai nustatyti ir neveikia 
patenkinamai visose Sąjungose 
geografinėse srityse ir visuose Sąjungos 
verslo sektoriuose. Vartotojai ir
komercinės veiklos subjektai dar nežino 
taikomų teisių alternatyvaus gynimo 
mechanizmų ir tik nedidelė piliečių dalis 
žino kaip pateikti skundą GAS subjektui;

_____________
1 OL L 115, 1998 4 17.
2 OL L 109, 2001 4 19, p. 56.

Or. en
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Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) dėl valstybėse narėse skirtingos GAS 
mechanizmų aprėpties, kokybės ir žinių 
apie juos būtini Sąjungos lygmens 
veiksmai. Šia direktyva turėtų būti 
nustatyti GAS subjektams taikomi 
kokybės standartai, Sąjungoje numatant 
bent minimalų įvairių GAS sistemų 
suderinimą, kuriuo būtų užtikrinta 
vartotojų vienodo lygio apsauga ir teisės 
valstybių narių vidaus ir 
tarpvalstybiniuose ginčuose;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) kaip siūlyta Europos Parlamento 
2011 m. spalio 25 d. rezoliucijoje1 dėl 
alternatyvių ginčų sprendimo būdų 
sprendžiant civilinius, komercinius ir 
šeimos klausimus ir 2010 m. gegužės 20 d. 
rezoliucijoje2 dėl bendrosios rinkos 
vartotojams ir piliečiams sukūrimo, 
taikant bet kokią holistinę piliečiams 
naudingos bendrosios rinkos politiką 
derėtų pirmiausiai sukurti paprastą, 
nebrangią, racionalią ir prieinamą teisių 
gynimo sistemą; 
__________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0449.
2 OL C 161 E, 2011 5 31.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentas visada ragino imtis teisėkūros veiklos, kuria užtikrinama galimybė 
vartotojams naudotis alternatyviu ginčų sprendimu. 

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bendrosios rinkos akte Komisija 
nurodė, kad ginčų alternatyvaus 
sprendimo, susijusio su elektronine 
prekyba, teisės aktai yra vienas iš dvylikos 
svertų, skirtų bendrosios rinkos augimui 
skatinti ir pasitikėjimui ja stiprinti;

(4) Bendrosios rinkos akte Komisija 
nurodė, kad ginčų alternatyvaus 
sprendimo, susijusio su elektronine 
prekyba, teisės aktai yra vienas iš dvylikos 
svertų, skirtų bendrosios rinkos augimui 
skatinti, pasitikėjimui ja stiprinti ir jos 
įgyvendinimo pažangai pasiekti;

Or. en
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Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos Vadovų Taryba paragino 
Parlamentą ir Tarybą iki 2012 m. pabaigos 
priimti pirmąjį prioritetinių priemonių, 
skirtų suteikti bendrajai rinkai naują 
postūmį, rinkinį;

(5) Europos Vadovų Taryba paragino 
Parlamentą ir Tarybą iki 2012 m. pabaigos 
priimti pirmąjį prioritetinių priemonių, 
skirtų suteikti bendrajai rinkai naują 
postūmį, rinkinį; Taryba pabrėžė e. 
prekybos svarbą ir pritarė kad vartotojų 
GAS sistema turėtų suteikti vartotojams ir 
komercinės veiklos subjektams galimybę 
nebrangiai, paprastai ir nedelsiant ginti 
savo teises. Tos sistemos sėkmingam 
įgyvendinimui reikia nuolatinio politinio 
pasiryžimo ir visų subjektų paramos, 
nemažinant GAS subjektų, kuriems 
taikoma ši direktyva, sprendimų priėmimo 
pigumo, skaidrumo, lankstumo, greičio ir 
kokybės;

Or. en

Pagrindimas

GAS galimybėms išnaudoti reikės visapusiško Komisijos, Parlamento ir Tarybos 
įsipareigojimo ir suinteresuotumo. Valstybėms narėms reikia ypač atidžiai prižiūrėti tinkamą 
direktyvos įgyvendinimą.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Atsižvelgiant į didėjančią 
elektroninės prekybos svarbą, ypač į 
tarpvalstybinės prekybos – vieno iš 
Sąjungos ekonominės veiklos ramsčių –
vaidmenį, siekiant įgyvendinti Bendrosios 
rinkos akto tikslą didinti piliečių 
pasitikėjimą vidaus rinką, būtina gerai 
veikianti GAS sistema ir tinkamai 
integruota elektroninė ginčų, susijusių su 
elektroniniais sandoriais, sprendimo 
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sistema;

Or. en

Pagrindimas

Elektroninė prekyba tapo svarbiu ES ekonominės veiklos ramsčiu, bet daugelis vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų vengia prekiauti elektroniniu būdu, nes bijo, kad ginčo atveju 
negalės apginti savo teisių.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) pasiūlymai dėl šios direktyvos ir ** ... 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento *... dėl vartotojų ginčų 
elektroninio sprendimo (GES 
reglamentas) yra tarpusavyje susiję ir 
vienas kitą papildo. GES sistema –
priemonė, kuri vartotojams ir komercinės 
veiklos subjektams turėtų suteikti vieno 
langelio principu pagrįstą galimybę 
kreiptis dėl elektroninių ginčų sprendimo 
ne teisme, padedant visoje Sąjungoje 
veikiantiems kokybiško GAS subjektams. 
Tinkamas GES sistemos veikimas 
įmanomas tik pasiekus visapusišką GAS 
aprėptį;
_____________
* OL: prašome įrašyti dokumento numerį.
** OL: prašome įrašyti priėmimo datą.

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

pasitikėjimą vidaus rinka ir e. prekyba ir 
pasinaudoti tarpvalstybinės ir internetinės 
prekybos galimybėmis, reikia sukurti 
Europos Sąjungoje tinkamai veiksiantį 
ginčų alternatyvų sprendimą. Jį kuriant 
turėtų būti remiamasi esamomis valstybių 
narių GAS procedūromis ir laikomasi jų 
teisės tradicijų; Visi jau veikiantys ir 
steigiami nauji gerai veikiantys ginčų 
sprendimo subjektai, atitinkantys šioje 
direktyvoje nustatytus minimalius kokybės 
kriterijus, turėtų būti vadinami GAS 
subjektais;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant vienodų veiklos sąlygų, GAS subjektai, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, gali būti 
naujai įsteigti arba anksčiau veikę ginčų sprendimo subjektai, pritaikyti vykdyti šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) ši direktyva turėtų būti taikoma
sutartiniams ginčams su komercinės 
veiklos subjektais, kuriuos vartotojai 
pradeda dėl atjungties arba prijungties 
režimu atliekamo prekių pardavimo ar 
paslaugų teikimo visuose ekonomikos 
sektoriuose. Ši direktyva neturėtų būti 
taikoma ginčams (skundams), kuriuos 
komercinės veiklos subjektų atžvilgiu 
pradeda (pateikia) vartotojai, arba 
komercinės veiklos subjektų tarpusavio 
ginčams. Tačiau šia direktyva neturėtų būti 
trukdoma valstybėms narėms priimti arba 
toliau taikyti galiojančias nuostatas dėl 
tokių ginčų sprendimo ne teisme tvarkos;

Or. en



PR\899148LT.doc 15/66 PE487.749v01-00

LT

Pagrindimas

Į šios direktyvos taikymo sritį nederėtų įtraukti komercinės veiklos subjektų ieškinių 
vartotojams, nes komercinės veiklos subjektai jau turi pakankamai priemonių tokių ginčų 
sprendimui.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) visoje Sąjungoje įsteigti GAS 
subjektai labai skiriasi, skiriasi jie ir
valstybių narių viduje. Ši direktyva turėtų 
būti taikoma bet kuriam subjektui, kuris
laikosi visų šios direktyvos nuostatų, apie 
kurį pranešama Komisijai ir valstybėms 
narėms ir kuris ginčus spręsti siūlo GAS 
procedūra. Arbitražo procedūra, kai 
vienam vartotojo ir komercinės veiklos 
subjekto ginčui išspręsti ad hoc 
pasirenkamas ne GAS subjektas, 
nelaikoma GAS procedūra;

Or. en
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Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) šia direktyva nepažeidžiamos 
komercinės veiklos subjektų, įsteigtų 
vienoje valstybėje narėje, bet priskirtų 
kitoje valstybėje narėje įsteigtam GAS 
subjektui, teisės. Valstybės narės turėtų 
skatinti tokių subjektų plėtotę;

(14) šia direktyva nepažeidžiamos 
komercinės veiklos subjektų, įsteigtų 
vienoje valstybėje narėje, bet priskirtų 
kitoje valstybėje narėje įsteigtam GAS 
subjektui, teisės. Valstybės narės turėtų 
skatinti tokių ginčų sprendimo 
tarpvalstybinių ir ES lygmens sistemų, 
kuriose skirtingų valstybių narių 
komercinės veiklos subjektai priklauso tai 
pačiai GAS sistemai plėtotę;
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Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) šia direktyva neturėtų būti 
prieštaraujama valstybių narių sprendimui 
toliau taikyti esamas arba nustatyti naujas 
GAS procedūras, kuriomis identiški arba 
panašūs komercinės veiklos subjekto ir 
kelių vartotojų ginčai sprendžiami bendrai. 
Tokios procedūros galėtų būti laikomos 
pirmaisiais žingsniais kolektyvinei GAS 
procedūrai Sąjungoje plėtoti; Veiksmingos 
kolektyvinių skundų nagrinėjimo sistemos 
veikimas ir lengvas naudojimasis GAS 
turėtų papildyti vienas kitą ir neturėtų 
būti tarpusavyje nesuderinamos 
procedūros;

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) visos GAS procedūros metu derėtų 
laikytis konfidencialumo ir privatumo 
principų. Tačiau derėtų leisti viešai skelbti 
pavyzdinius galutinius sprendimus, jei tai 
nepažeidžia teisinių konfidencialumo 
prievolių;

Or. en

Pagrindimas

GAS subjektai turėtų stengtis kiek įmanoma kelti gerosios praktikos standartus tarp pramonės 
subjektų skelbdami pavyzdinius ypač svarbių ginčų sprendimus, o tai palengvintų keitimąsi 
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vartotojų teisių informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais konkrečiose srityse.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
GAS subjektai spręstų ginčus tiek 
vartotojų, tiek komercinės veiklos 
subjektų atžvilgiu teisingai, praktiškai ir 
proporcingai, remdamiesi objektyviu 
skundo pateikimo aplinkybių įvertinimu ir 
deramai atsižvelgdami į šalių teises;

Or. en

Pagrindimas

Kad GAS subjektais pasitikėtų piliečiai ir komercinės veiklos subjektai, reikia, kad būtų 
laikoma, jog GAS subjektai sprendžia ginčus teisingai ir objektyviai.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16c) GAS subjektų nepriklausomumas ir 
principingumas yra itin svarbus norint 
įgyti Sąjungos piliečių pasitikėjimą, kad 
GAS sistemų veiklos rezultatai piliečiams 
bus teisingi ir nepriklausomi. GAS 
vadovaujantis asmuo arba kolegialus 
organas turėtų būti nepriklausomas nuo 
subjektų, kurie gali būti suinteresuoti 
rezultatu, taip pat neturėtų būti įveltas į 
interesų konfliktą, galintį kliudyti jam 
teisingai, nešališkai ir nepriklausomai 
priimti sprendimą; 

Or. en
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Pagrindimas

Itin svarbu, jog vartotojai tikėtų, kad GAS subjektai visiškai nepriklausomi ir kad jokios ginčo 
šalys neturi įtakos šiems subjektams. Todėl labai svarbu, kad nepriklausomumo principas 
būtų įtrauktas į šią direktyvą.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) GAS subjektai turėtų būti prieinami 
ir skaidrūs. Siekiant užtikrinti GAS 
subjektų ir GAS procedūrų skaidrumą,
būtina, kad prieš nuspręsdamos pradėti 
GAS procedūrą šalys gautų aiškią ir 
prieinamą informaciją, kurios joms reikia 
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pagrįstam sprendimui priimti;

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) gerai veikiantis GAS subjektas turėtų
deramai atlikti su atjungties arba 
prijungties režimu sudarytais sandoriais 
susijusių ginčų sprendimo procedūrą per 
90 kalendorinių dienų nuo to laiko, kai 
GAS subjektas oficialiai pradėjo 
procedūrą. Ypač sudėtingų ar techninio 
pobūdžio ginčų atvejais GAS subjektui 
gali prireikti daugiau laiko objektyviam 
visų ginčo aspektų įvertinimui, todėl tais 
atvejais derėtų jam leisti savo nuožiūra 
pratęsti 90 dienų terminą siekiant 
užtikrinti kokybišką ginčo sprendimą;

Or. en

Pagrindimas

GAS subjektai turėtų būti greita, neoficiali ir nebrangi teismų alternatyva. Taigi GAS derėtų 
dėti visas būtinas pastangas siekiant užtikrinti kuo ankstesnį ginčo sprendimą, laikantis 90 
kalendorinių dienų termino, kuris gali būti pratęstas esant tinkamam pagrindimui.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Kad GAS procedūros būtų prieinama teismo proceso alternatyva, įprastu atveju jos turėtų 
būti nemokamos vartotojams. Vis dėlto, jei taip nėra, imami mokesčiai turėtų būti realistiški ir 
proporcingai nedideli.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) GAS procedūros turėtų būti 
sąžiningos, kad ginčo šalys būtų visiškai 
informuotos apie jų teises ir pasirinkimo 
pasekmes taikant GAS procedūrą; Abi 
šalys taip pat turėtų turėti galimybę 
pateikti savo informaciją ir įrodymus joms 
fiziškai nedalyvaujant;

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir 
teisingą bylos nagrinėjimą yra 
pagrindinės teisės, užtikrinamos Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsniu. Taigi GAS procedūromis 
nederėtų pakeisti teisminių procedūrų ir 
vartotojams ar komercinės veiklos 
subjektams neturėtų būti atimamos teisės 
dėl teisių gynimo kreiptis į teismus. Nė 
viena šios direktyvos nuostata neturėtų 
trukdyti šalims naudotis savo teise kreiptis 
į teisminę sistemą;

Or. en



PE487.749v01-00 22/66 PR\899148LT.doc

LT

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Dėl GAS procedūros piliečiams neturi būti kliudoma ieškoti teisingumo pasinaudojant jų teise 
kreiptis į teismą.  Laisvės principas užtikrins, kad GAS procedūros nepažeistų šių teisių.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Ginčų, dėl kurių priimamas sprendimas privalomas šalims, atvejams reikia numatyti 
teisėtumo principą, kad būtų užtikrinta, jog iš piliečių nebūtų atimta apsauga, užtikrinama 
pagal privalomas teisės nuostatas.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21d) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
šalims, kurios pasirenka GAS procedūrą, 
dėl GAS procedūros metu pasibaigusių 
apribojimų ir senaties terminų nebūtų 
užkertamas kelias vėliau pasinaudoti savo 
teise į teismo procesą. Todėl teisminiai 
senaties ir apribojimų terminai turėtų būti 
sustabdomi GAS procedūros vykdymo 
laikotarpiui;

Or. en

Pagrindimas

Vartotojams, kurie naudojasi GAS procedūrą, dėl jų GAS procedūros metu pasibaigusių 
apribojimų ir senaties terminų neturėtų būti užkertamas kelias pradėti su tuo ginču susijusį 
teismo procesą.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21e) siekiant GAS subjektų tvarumo ir 
efektyvios veiklos, jie turėtų gauti deramą 
finansavimą savo veiklai vykdyti.  Jie gali 
būti finansuojami viešosiomis ar 
privačiosiomis lėšomis arba tiek vienomis, 
tiek kitomis;

Or. en
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Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21f) jei įmanoma, Komisija turėtų skirti 
reikiamų lėšų iš 2014–2020 m. vartotojų 
programos, be kita ko, finansuodama 
naujų įstaigų steigimą, tarpininkų ir kitų 
pagalbinių darbuotojų mokymus bei 
vartotojų informavimą ir pagalbą jiems. 
Esami ištekliai ir informaciniai centrai 
turėtų būti efektyviai organizuoti, kad 
būtų teikiama informacija piliečiams;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į būsimą 2014–2020 m. vartotojų programą, Komisijai derėtų skirti šios 
direktyvos įgyvendinimui ir GAS sistemos sukūrimui visoje Sąjungoje reikalingų lėšų.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) svarbu, kad kilus ginčui, vartotojai 
galėtų greitai nustatyti, kuris GAS 
subjektas yra kompetentingas spręsti jų 
ginčą, ir žinotų, ar susijęs komercinės 
veiklos subjektas dalyvaus nagrinėjant 
GAS subjektui pateiktą skundą.
Komercinės veiklos subjektai, kurie 
įsipareigoja naudotis GAS subjektų 
paslaugomis, turėtų vartotojams pateikti
informaciją apie atitinkamų GAS 
subjektų, kurių paslaugoms komercinės 
veiklos subjektas naudojasi, adresą arba 
interneto svetainę. Ši informacija 
pateikiama aiškiai, suprantamai, lengvai
ir nuolat prieinamai komercinės veiklos
subjekto interneto svetainėje (jei tokia 
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2011/83/ES 6 straipsnio 1 dalies t punkte 
nustatyta, kad prieš vartotojui 
įsipareigojant pagal nuotolinės prekybos 
arba ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytą sutartį, komercinės veiklos 
subjektas turi pateikti vartotojui 
informaciją apie galimybę pasinaudoti 
skundo nagrinėjimo ir teisių gynimo ne 
teisme procedūra, nustatyta komercinės 
veiklos subjektui, ir apie būdus, kaip 
pasinaudoti šia galimybe. Direktyvos 
2011/83/ES 7 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad sudarant sutartis ne 
prekybai skirtose patalpose, ši informacija 
turi būti pateikta vartotojui popierine 
forma arba, jei vartotojas sutinka, kitoje 
patvariojoje laikmenoje;

yra), taip pat komercinės veiklos subjekto
ir vartotojo prekių pardavimo ar paslaugų 
teikimo sutarčių bendrosiose sąlygose 
arba kituose atitinkamuose 
dokumentuose, pvz., išankstinių sutarčių 
dokumentuose, sąskaitose faktūrose bei 
kvituose;

Or. en

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) pirmesnėje konstatuojamoje dalyje 
nurodyta informavimo prievole neturėtų 
būti daromas poveikis 2011 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2011/83/ES1 dėl vartotojų teisių 
6 straipsnio 1 dalies t punkto, 7 straipsnio 
1 dalies ir 8 straipsnio taikymui. Tos 
direktyvos 6 straipsnio 1 dalies t punkte 
nustatyta, kad, prieš vartotojui 
įsipareigojant pagal nuotolinės prekybos
arba ne prekybai skirtose patalpose 
sudarytą sutartį, komercinės veiklos 
subjektas turi pateikti vartotojui 
informaciją apie galimybę pasinaudoti 
skundo nagrinėjimo ir teisių gynimo ne 
teisme procedūra, nustatyta komercinės 
veiklos subjektui, ir apie būdus, kaip 
pasinaudoti šia galimybe. Direktyvos 
2011/83/ES 7 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad sudarant sutartis ne 
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prekybai skirtose patalpose, ta informacija 
turi būti pateikta vartotojui popierine 
forma arba, jei vartotojas sutinka, kitoje 
patvariojoje laikmenoje;
______________
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 64.

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) derėtų valstybėms narėms suteikti 
galimybę savo nuožiūra leisti GAS 
subjektams nustatyti arba toliau taikyti 
procedūrines taisykles, kuriomis 
vadovaudamiesi GAS subjektai gali 
veiksmingiau ir našiau vykdyti savo 
veiklą, jei laikomasi šios direktyvos 
nuostatų;

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) derėtų valstybėms narėms suteikti 
galimybę priimti ar palikti galioti 
nacionalines nuostatas, kuriomis 
numatyti aukštesni kokybės standartai nei 
šioje direktyvoje nustatyti suderinti 
minimalūs standartai; 

Or. en
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Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23c) siekiant sumažinti nereikalingą 
naštą GAS sistemoms, visi suinteresuoti 
subjektai turėtų skatinti vartotojus prieš 
pateikiant skundus GAS subjektams ar 
teismui bandyti taikiai išspręsti ginčą su 
komercinės veiklos subjektu. Konkrečių 
bendrovių vidinės skundų nagrinėjimo 
sistemos gali padėti veiksmingai reaguoti į 
skundus ir išvengti vėlesnės ginčų 
eskalacijos;

Or. en

Pagrindimas

Visi suinteresuoti subjektai turėtų skatinti vartotojus hierarchine tvarka pirmiausiai 
savanoriškai kreiptis į komercinės veiklos subjektą ir naudoti subjekto vidaus skundų 
sistemas. Tai gali padėti greitai išspręsti ginčą ir, pasiekus abiems šalims priimtiną rezultatą, 
išvengti poreikio kreiptis į GAS subjektą.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų ir įmonių atstovų dalyvavimas sukuriant ir valdant GAS padidins vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų pasitikėjimą sistema, taip pat padės įgyvendinti nešališkumo ir 
nepriklausomumo kriterijus.
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Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(26) glaudus Komisijos, GAS subjektų ir 
nacionalinių valdžios institucijų, kurioms 
pavesta vykdyti Sąjungos teisės aktus dėl 
vartotojų apsaugos, bendradarbiavimas 
turėtų padėti užtikrinti veiksmingą 
Sąjungos teisės aktų taikymą. Komisija 
turėtų palengvinti valstybių narių ir GAS 
subjektų bendradarbiavimą rengdama su 
įvairiais suinteresuotais subjektais 
reguliarius susitikimus, kad GAS 
subjektai keistųsi geriausios praktikos 
pavyzdžiais ir techninėmis žiniomis ir 
būtų aptariamos GAS sistemų veikimo 
problemos;

Or. en

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27b) siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
suderintą šios direktyvos įgyvendinimą, 
Komisija, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, Taryba ir susijusiais 
suinteresuotais subjektais, turėtų parengti 
kokybės kriterijų gaires, kad būtų 
padidintas bendras GAS subjektų 
efektyvumas;
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Or. en

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

GAS apskritai numatytas siekiant pašalinti dabartinį disbalansą tarp komercinės veiklos 
subjektų ir vartotojų, be to, jis yra priemonė, kurią naudodamas vartotojas gali pasiekti, kad 
jo skundai būtų išnagrinėti greičiau ir pigiau nei kreipiantis į teismą. Kadangi pasiūlymas dėl 
GAS sistemų yra pirmiausiai vartotojams skirta iniciatyva, šiomis sistemomis turėtų teisę 
naudotis tik vartotojai, nes komercinės veiklos subjektai jau turi pakankamai teisinių 
priemonių savo teisių gynimui ir užtikrinimui.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Siekiant aukšto lygio vartotojų apsaugos svarbu, kad siūloma direktyva būtų taikoma 
tarpvalstybiniams ir valstybių narių vidaus ginčams. Jei direktyvos taikymo sritis būtų vien 
tarpvalstybiniai atvejai, visų vidaus ginčų atvejais valstybėse narėse išliktų skirtumų, 
susijusių su ginčų alternatyvaus sprendimo procedūrų buvimu, kokybe ir žiniomis, kad jų 
esama.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) procedūroms, kurios taikomos 
dalyvaujant ginčų sprendimo subjektams, 
jeigu ginčą sprendžiantys fiziniai asmenys 
yra įdarbinti komercinės veiklos subjekto
arba gauna bet kokį atlygį tik iš jo;

Or. en

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) procedūroms, kurias vartotojo 
atžvilgiu pradėjo komercinės veiklos 
subjektas.

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šioje direktyvoje nustatomi būtiniausi 
suderinti alternatyvaus ginčų sprendimo 
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procedūros standartai siekiant užtikrinti, 
kad ją įgyvendinus vartotojai, nepaisant
jų gyvenamosios vietos Sąjungoje, turėtų 
galimybę naudotis kokybiškomis, 
skaidriomis, veiksmingomis ir 
sąžiningomis teisių gynimo priemonėmis. 
Kad užtikrintų aukštesnio lygio vartotojų 
apsaugą, valstybės narės šios direktyvos 
taikymo srityje gali priimti ar palikti 
galioti griežtesnes nuostatas, 
neprieštaraujančias SESV.

Or. en

Pagrindimas

Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad siūloma direktyva yra pagrindų direktyva, grindžiama 
valstybėse narėse esančiomis GAS sistemomis. Joje ketinama nustatyti būtiniausius GAS 
subjektų ir procedūrų kokybės standartus ir tokiu būdu siekiama laikytis minimalaus 
suderinimo požiūrio.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) prekių pardavimas – bet kokia 
sutartis, pagal kurią komercinės veiklos 
subjektas perduoda ar įsipareigoja 
perduoti prekių nuosavybės teises 
vartotojui, o vartotojas sumoka arba 
įsipareigoja sumokėti jų kainą, įskaitant 
sutartis, kurių objektas gali būti tiek 
prekės, tiek paslaugos;

Or. en

Pagrindimas

Pagal 2 straipsnio 1 dalį ši direktyva taikoma ginčams, kilusiems dėl pardavimo arba 
paslaugų teikimo, todėl būtina nustatyti prekių pardavimo sutartis, kurios pateks į šios 
direktyvos taikymo sritį.
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Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio db punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) paslaugų teikimas – sutartis, išskyrus 
pardavimo sutartis, pagal kurią 
komercinės veiklos subjektas suteikia ar 
įsipareigoja suteikti paslaugą vartotojui, o 
vartotojas sumoka arba įsipareigoja 
sumokėti kainą;

Or. en

Pagrindimas

Pagal 2 straipsnio 1 dalį ši direktyva taikoma ginčams, kilusiems dėl pardavimo arba 
paslaugų teikimo, todėl būtina nustatyti paslaugų teikimo sutartis, kurios pateks į šios 
direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio dc punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) GAS procedūra − 2 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta sutartinių ginčų sprendimo ne 
teisme procedūra, dalyvaujant ginčų 
sprendimo subjektui, atitinkančiam šioje 
direktyvoje nustatytus kokybės kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) GAS subjektas – ne teisme išspręsti 
ginčą siekiantis subjektas, įsteigtas ilgam 
laikui ir atitinkantis šios direktyvos II 
skyriuje nustatytus kokybės kriterijus, 
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apie kurį Komisijai pranešta pagal 17 
straipsnio 2 dalį;

Or. en

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) kompetentinga institucija – bet kuri 
valstybės narės paskirta ir nacionaliniu, 
regiono ar vietos lygmeniu įsteigta 
valdžios institucija, turinti specialias 
pareigas užtikrinti vartotojų interesus 
ginančių įstatymų vykdymą;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 15 straipsnio pakeitimus būtinas paaiškinimas.

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės užtikrina ir visomis priemonėmis palengvina vartotojų prieigą prie GAS 
procedūrų, kad vartotojams būtų užtikrinta aukšto lygio vartotojų apsauga.
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Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) turėtų interneto svetainę, kurioje šalims 
aiškiai ir suprantamai būtų teikiama visa 
būtina informacija apie GAS procedūrą ir 
kuria naudodamasis vartotojas 
elektroniniu paštu ar kitomis 
elektroninėmis priemonėmis galėtų 
pateikti elektroninį skundą, kaip nurodyta 
Reglamente (ES) Nr. ...*.;

_____________
* OL: prašom įrašyti Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento dėl vartotojų ginčų 
elektroninio sprendimo (Reglamento dėl 
vartotojų GES) numerį.

Or. en

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) šalims paprašius, teiktų joms a punkte 
nurodytą informaciją patvarioje 
laikmenoje; 

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad tinkamu formatu būtų teikiama ir lengvai prieinama informacija apie GAS 
procedūrą.

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies ab punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) užtikrintų vartotojui galimybę, jei 
reikia, raštu pateikti skundą;

Or. en

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) padėtų šalims keistis informacija 
elektroninėmis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. GAS subjektas negali atsisakyti spręsti 
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konkretų ginčą aiškindamas, kad ginčas 
nėra rimtas ar nepagrįstas ar kad ginčą 
nagrinėjo kitas GAS subjektas, ir 
nepateikdamas šalims pagrįsto savo 
sprendimo pateisinimo.

Or. en

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės gali nustatyti galutinį 
terminą, iki kurio pabaigos vartotojas 
galėtų pateikti skundą GAS subjektui ir 
kuris nėra trumpesnis už galutinį terminą, 
jei toks yra, kurį yra nustačiusi valstybė 
narė savo teisės aktuose ir iki kurio 
pabaigos šalims leidžiama pradėti teismo 
procesą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės gali nustatyti skundo pateikimo GAS subjektui galutinius terminus siekiant 
suderinti juos su teisės sistemoje nustatytais terminais ir siekiant užtikrinti vartotojams jų 
juridines teises.

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Valstybės narės užtikrina, kad šalims, 
kurios pasirenka GAS procedūrą, dėl 
ginčo sprendimo ne teisme proceso metu 
pasibaigusių apribojimų ir senaties 
terminų nebūtų užkertamas kelias vėliau 
pradėti su tuo ginču susijusį teismo 
procesą. Todėl senaties ir apribojimų 
terminai sustabdomi GAS procedūros 
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vykdymo laikotarpiui.

Or. en

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Nepriklausomumas

1. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai būtų sudaryti taip, kad būtų 
užtikrintas jų nepriklausomumas nuo 
šalių interesų ir kad jie veiktų skaidriai, 
taikant institucines apsaugos priemones.
2. Jei sprendimą priima kolegiali 
institucija, už sprendimo priėmimą 
atsakingos įstaigos nepriklausomumas 
užtikrinamas vienodai atstovaujant 
vartotojų organizacijoms ir profesinėms 
asociacijoms arba užtikrinant 3 dalyje 
nustatytų kriterijų laikymąsi.
3. Jei sprendimą priima fizinis asmuo, 
dirbantis profesinėje asociacijoje arba iš 
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jos gaunantis atlygį, kad būtų užtikrintas 
jo veiksmų nepriklausomumas, tas asmuo 
turi atitikti šiuos kriterijus:
i) jis paskirtas kolegialios institucijos, 
kurią sudaro vienodas vartotojų interesus 
ginančių atstovų ir komercinės veiklos 
subjektų interesus ginančių atstovų 
skaičius;
ii) jis paskirtas laikotarpiui, kurio 
pakanka jo veiksmų nepriklausomumui 
užtikrinti, ir jis negali būti atleistas nuo 
pareigų be pagrįstos priežasties;
iii) jis negali gauti jokių nurodymų iš 
komercinės veiklos subjekto ar 
komercinės veiklos subjekto atstovo ir 
neturi jokių hierarchinių ar veiklos ryšių 
su ginče dalyvaujančia šalimi.
Be to, GAS subjektas turi tinkamo dydžio 
biudžetą, kuris yra atskiras nuo bendro 
profesinės asociacijos biudžeto.

Or. en

Pagrindimas

Nepriklausomumo principas nėra lygiavertis nešališkumo principui. Todėl labai svarbu, kad 
nepriklausomumo principas būtų atskirai įtrauktas į šią direktyvą. GAS subjektai turės atitikti 
tam tikrus kriterijus, kad būtų užtikrintas jų nepriklausomumas.

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai savo interneto svetainėse 
paskelbtų, o, gavę prašymą, patvarioje 
laikmenoje pateiktų viešą informaciją apie:

Or. en

Pagrindimas

GAS subjektai privalo teikti konkrečią informaciją ne tik savo interneto svetainėse, bet ir savo 
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patalpose. Kai kuriais atvejais nebūna viešai prieinamų patalpų. Todėl pakaktų aktualią 
informaciją, gavus prašymą, teikti patvarioje laikmenoje.

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jei taikoma, jų narystę GAS subjektų 
tinkle, padedančiame spręsti 
tarpvalstybinius ginčus;

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) apytikslę GAS procedūros trukmę; j) vidutinę GAS procedūros trukmę;

Or. en

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies ka punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) jei tinka, GAS sprendimo 
įvykdomumą.

Or. en

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pasikartojančios problemos, dėl kurių 
kyla vartotojų ir komercinės veiklos 
subjektų ginčų;

b) sisteminės dažnai kylančios problemos, 
dėl kurių kyla vartotojų ir komercinės 
veiklos subjektų ginčų, ir rekomendacijos, 
kaip tokių problemų galima išvengti ir 
kaip jas spręsti;

Or. en

Pagrindimas

GAS subjektų padėtis yra ypatinga, nes jie ne tik nustato sistemingai kylančias problemas 
konkrečioje srityje ar sektoriuje, bet ir siūlo jų sprendimo būdus.
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Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) svarbių ginčų rezultatais grindžiami 
pavyzdiniai sprendimai, kurie kelia 
komercinės veiklos subjektų standartus ir 
palengvina keitimąsi informacija ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais; 

Or. en

Pagrindimas

GAS turi daryti didesnį poveikį rinkai, o ne tik užtikrinti atskirų ginčų sprendimą. Kad tai 
būtų užtikrinta, GAS subjektai turėtų stengtis kelti gerosios praktikos standartus tarp 
pramonės subjektų skelbdami pavyzdinius konkrečių ginčų sprendimus.

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prieš randant sprendimą nutrauktų 
ginčo sprendimo procedūrų skaičius;

c) nutrauktų ginčo sprendimo procedūrų 
skaičius ir jų nutraukimo priežastys;

Or. en

Pagrindimas

Prieš randant sprendimą nutrauktų ginčo sprendimo procedūrų skaičius nėra pakankamai 
aiškus, kol neturime informacijos apie GAS procedūros nutraukimo priežastis. Be to, GAS 
procedūros nutraukimas nebūtinai reiškia, jog nebuvo pasiektas rezultatas.

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jei taikoma, jų bendradarbiavimas su 
GAS subjektų tinklo, padedančio spręsti 
tarpvalstybinius ginčus, nariais.

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.
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Or. en

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) GAS procedūra yra prieinama ir ja 
galima naudotis prijungties ir atjungties 
režimu, nepaisant šalių buvimo vietos;

Or. en

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) procedūra šalys gali pasinaudoti be 
prievolės būti atstovaujamoms teisinio 
atstovo; nepaisant to, trečioji šalis gali 
atstovauti arba padėti šalims bet kuriuo 
procedūros etapu;

b) procedūra šalys gali pasinaudoti be 
prievolės būti atstovaujamoms teisinio 
atstovo. Dėl procedūros iš šalių 
neatimama jų teisė gauti nepriklausomą 
konsultaciją ar būti atstovaujamoms 
trečiosios šalies ar gauti trečiosios šalies 
pagalbą bet kuriuo procedūros etapu;

Or. en

Pagrindimas

Atstovavimo principas turėtų būti įtrauktas į direktyvą aiškiai nurodžius šalių galimybes gauti 
nepriklausomą konsultaciją ar galimybę būti atstovaujamoms trečiosios šalies.

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) GAS procedūra vartotojams yra 
nemokama arba kainuoja nebrangiai;

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

Or. en

Pagrindimas

GAS subjektai turėtų būti greita, neoficiali ir nebrangi teismų alternatyva. Todėl GAS 
procedūra turėtų būti nemokama. Vis dėlto, jei ji nėra nemokama, imami mokesčiai turėtų 
būti realistiški ir atitinkamai nedideli, kad vartotojai galėtų tinkamai naudotis GAS 
procedūra.

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) ginčai paprastai išsprendžiami per 90 
kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai
GAS subjektas oficialiai pradėjo 
procedūrą, tačiau tam tikri ginčų, ypač 
labai sudėtingų ar techninio pobūdžio, 
atvejais atsakingas asmuo ar kolegiali 
institucija savo nuožiūra gali pratęsti 90 
dienų laikotarpį, kad būtų užtikrintas 
kokybiškas ginčo sprendimas;

Or. en

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
GAS procedūrą:

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) šalys galėtų pareikšti savo nuomonę, 
joms būtų pateikti kitos šalies argumentai, 
įrodymai, dokumentai ir faktai, taip pat 
ekspertų pareiškimai ir nuomonės, dėl 
kurių jos galėtų pareikšti savo nuomonę;

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva neturėtų būti taikant pareigą šalims „išgirsti“ argumentus užkirstas kelias 
procedūroms, kurios vykdomos tik raštu ar elektroninėmis priemonėmis. Be to, šalims turi 
būti suteikta galimybė pateikti savo nuomonę dėl argumentų ir faktų, įskaitant ekspertų 
pareiškimus ir nuomones, kuriuos pateikė kita šalis.

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Pagal GAS procedūrą, kuria ginčą 
išspręsti siekiama siūlant sprendimą, 
valstybės narės užtikrina, kad:

Or. en
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Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) šalys, prieš sutikdamos su pasiūlytu
sprendimu, būtų supažindintos su jų 
teisėmis pagal taikomas teisines nuostatas 
ir informuotos, kad jos:

Or. en

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) su siūlomu sprendimu jis gali sutikti 
arba nesutikti;

i) gali sutikti arba nesutikti su pasiūlytu 
sprendimu;

Or. en

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) yra informuotos, kad pasiūlytas
sprendimas galėtų skirtis nuo teismo pagal 
teisės normas priimto sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) prieš sutikdamos su pasiūlytu
sprendimu, prieš jį atmesdamos ar prieš 
juo vadovaudamosi, turi teisę kreiptis 
nepriklausomo patarimo;

Or. en

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prieš šalims pareiškiant sutikimą su 
siūlomu sprendimu arba sudarant taikos 
sutartį, joms būtų suteikta pakankamai 
laiko pagalvoti.

c) prieš šalims suteikiant sutikimą su 
pasiūlytu sprendimu arba sudarant taikos 
sutartį, joms būtų suteikta pakankamai 
laiko pagalvoti.

Or. en

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 a straipsnis
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Teisės
1. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjekto priimtas sprendimas būtų 
privalomas šalims, tik jei jos iš anksto 
buvo informuotos apie jo privalomąjį 
pobūdį ir aiškiai su tuo sutiko.
2. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojo 
ir komercinės veiklos subjekto susitarimas 
pateikti skundus GAS subjektui nebūtų 
vartotojui privalomas, jei jis buvo 
sudarytas prieš kylant ginčui ir jei dėl jo 
vartotojas netenka teisės dėl ginčo 
sprendimo kreiptis į teismą.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu, kad dėl GAS procedūros vartotojai negalėtų teisybės ieškoti pasinaudodami teise 
kreiptis į teismą. Teisių principas užtikrins, kad GAS procedūros nepažeistų šių teisių.

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b straipsnis
Teisėtumas

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

Pagrindimas

Į siūlomą direktyvą neįtrauktas svarbus teisėtumo principas, pagal kurį užtikrinama, kad 
vartotojai yra visada apsaugoti pagal jų gyvenamosios šalies privalomas teisines nuostatas. 
Todėl teisėtumo principas tyri būti taikomas ginčų atveju priimant sprendimą šalims, kad 
būtų užtikrinta, jog iš vartotojų nebūtų atimta apsauga, užtikrinama pagal privalomas teisės 
nuostatas.

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 c straipsnis
Gairės

1. Komisija, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, Taryba ir susijusiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, parengia šio 
direktyvos įgyvendinimo gaires. Šiose 
gairėse ypatingas dėmesys skiriamas II 
skyriuje nustatytiems kokybės kriterijams, 
13 ir 14 straipsniuose nustatytam GAS 
subjektų ir nacionalinių valdžios 
institucijų bendradarbiavimui ir šios 
direktyvos ir kitų Sąjungos teisės aktų 
sąryšiui. Tuo tikslu Komisija parengia 
šias gaires remdamasi nusistovėjusia 
valstybių narių praktika, savanoriškai 
sudarytais elgesio kodeksais, kokybės 
standartais ir visais kitais susijusiais 
duomenimis.
2. Komisija perduoda šias gaires 
valstybėms narėms ir jas viešai paskelbia.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgdama į būtiniausio šios direktyvos suderinimo požiūrį ir GAS procedūrų įvairovę 
valstybėse narėse, Europos Komisija priima gaires, kuriose valstybėms narėms bus pateiktos 
papildomos taisyklės siekiant palengvinti ir paaiškinti šios direktyvos įgyvendinimą.
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Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodyta informacija teikiama 
aiškiai, suprantamai, lengvai prieinamai ir 
nuolat komercinės veiklos vieneto 
interneto svetainėje, jei tokia yra, 
komercinės veiklos subjekto ir vartotojo 
prekių pardavimo ar paslaugų teikimo 
sutarčių ar kitų atitinkamų dokumentų, 
pvz., išankstinių sutarčių, bendrosiose 
nuostatose ir sąskaitose faktūrose bei 
kvituose. Taip pat nurodoma, kaip gauti 
daugiau informacijos apie atitinkamą GAS 
subjektą ir jo paslaugų naudojimo sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Teikti tokią informaciją visuose kvituose ir sąskaitose faktūrose ne visuomet būtų praktiška 
labai mažoms ir mažoms įmonėms.

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
vartotojams būtų teikiama pagalba dėl
ginčų, susijusių su tarpvalstybine prekyba 
prekėmis ar paslaugų teikimu. Ši pagalba 
visų pirma teikiama siekiant padėti 
vartotojams kreiptis į kitoje valstybėje 
narėje veikiantį GAS subjektą, 
kompetentingą nagrinėti tą tarpvalstybinį 
ginčą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad ginčų, 
susijusių su tarpvalstybine prekyba 
prekėmis ar paslaugų teikimu, atvejais 
vartotojai galėtų gauti pagalbą kreipiantis 
į kitoje valstybėje narėje veikiantį GAS 
subjektą, kompetentingą nagrinėti tą 
tarpvalstybinį ginčą.

Or. en
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Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali perduoti
atsakomybę už 1 dalyje nurodytos 
užduoties vykdymą nacionaliniams 
Europos vartotojų centrų tinklo nariams, 
vartotojų asociacijoms ar bet kokioms 
kitoms įstaigoms.

2. Valstybės narės perduoda atsakomybę 
už 1 dalyje nurodytos užduoties vykdymą 
nacionaliniams Europos vartotojų centrų 
tinklo nariams.

Or. en

Pagrindimas

Tarpvalstybinius ginčus sprendžiantiems vartotojams pagalba turi būti teikiama per 
Komisijos įsteigtą oficialų tinklą − Europos vartotojų centrų tinklą.

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai ir Europos vartotojų centrų tinklo 
nariai savo interneto svetainėse ir, jei 
įmanoma, patvarioje laikmenoje savo 
patalpose viešai skelbtų 17 straipsnio 3 
dalyje nurodytą GAS subjektų sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės skatina vartotojų 
asociacijas ir komercinės veiklos 
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subjektus savo interneto svetainėse ir 
visomis kitomis, jų nuomone, tinkamomis 
priemonėmis viešai skelbti 17 straipsnio 3 
dalyje nurodytą GAS subjektų sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Alignment with Articles 11 and 12.

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis straipsnis nepažeidžia 1 dalyje 
nurodytoms nacionalinės valdžios 
institucijoms taikomų nuostatų dėl 
profesinės ir komercinės paslapties. 

Or. en
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Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekviena valstybė narė paskiria už jos 
teritorijoje įsteigtų GAS subjektų veiklos ir 
plėtotės stebėseną atsakingą kompetentingą 
valdžios instituciją. Kiekviena valstybė 
narė gali paskirti daugiau nei vieną 
kompetentingą valdžios instituciją. Tokiu 
atveju ji nustato, kuri iš tų kompetentingų 
valdžios institucijų yra bendra tarnyba 
ryšiams su Komisija. Apie paskirtą 
kompetentingą valdžios instituciją ar 
institucijas, įskaitant bendrą ryšių 
tarnybą, kiekviena valstybė narė praneša 
Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

šioje direktyvoje turi būti pripažinta galimybė kiekvienai valstybei narei turėti daugiau nei
vieną kompetentingą valdžios instituciją. Tokiais atvejais valstybės narės paskirs vieną 
kompetentingą valdžios instituciją ryšių tarnyba, kuri koordinuos informacijos keitimąsi tarp 
paskirtų kompetentingų valdžios institucijų ir Europos Komisijos.

Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) pareiškimą dėl ginčų, kuriems 
taikomos GAS procedūros, rūšių;

Or. en

Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pareiškimą dėl duomenų, būtinų jų 
kompetencijai nustatyti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipa h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) GAS subjekto atliktu savo veiklos 
vertinimu pagrįstą pareiškimą dėl jo 
atitikties GAS subjekto, kuriam taikoma ši 
direktyva, kriterijams ir II skyriuje 
nustatytiems reikalavimams.

h) pagrįstą pareiškimą, ar subjektas yra
GAS subjektas, kuriam taikoma ši 
direktyva, ir ar jis atitinka II skyriuje 
nustatytus kokybės kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai bent kartą per metus 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
pateiktų šią informaciją:

2. Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai kas dvejus metus 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
pateiktų šią informaciją:

Or. en

Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) komercinės veiklos subjektų, taikančių 
GAS tvarką sprendžiant ginčus su 
vartotojais, skaičių;

Or. en

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pasikartojančias problemas, dėl kurių 
kyla vartotojų ir komercinės veiklos 
subjektų ginčų;

f) sistemines dažnai kylančias problemas, 
dėl kurių kyla vartotojų ir komercinės 
veiklos subjektų ginčų;

Or. en

Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies g punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena kompetentinga valdžios 
institucija, remdamasi pagal 16 straipsnio 1 
dalį gauta informacija, įvertina, ar tie GAS 
subjektai atitinka GAS subjektų, kuriems 
taikoma ši direktyva, kriterijus ir II 
skyriuje nustatytus reikalavimus.

1. Kiekviena kompetentinga valdžios 
institucija, remdamasi objektyviu 
nepriklausomu įvertinimu ir pagal 16 
straipsnio 1 dalį gauta informacija, įvertina, 
ar tie GAS subjektai yra GAS subjektai, 
kuriems taikoma ši direktyva, ir ar jie 
atitinka II skyriuje nustatytus kokybės 
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena kompetentinga valdžios 
institucija, remdamasi pagal 1 dalį atliktu 
vertinimu, parengia 1 dalyje nustatytas 
sąlygas atitinkančių GAS subjektų sąrašą.

Kiekviena kompetentinga valdžios 
institucija, remdamasi pagal 1 dalį atliktu 
vertinimu, parengia 1 dalyje nustatytas 
sąlygas atitinkančių GAS subjektų sąrašą.
Kompetentinga valdžios institucija 
neatsisako įtraukti į sąrašą GAS subjektą 
ir pranešti apie jį, jei jis atitinka šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) duomenys, būtini jų kompetencijai 
nustatyti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) sektorius ir ginčų kategorijas, už 
kurias atsakingas kiekvienas GAS 
subjektas;

Or. en

Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies antros pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) jei taikytina, poreikis šalims arba jų 
atstovams fiziškai dalyvauti, įskaitant GAS 
subjekto pareiškimą, ar GAS procedūra 
yra vykdoma arba gali būti vykdoma 
žodžiu arba raštu;

Or. en

Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena kompetentinga valdžios 
institucija sąrašą pateikia Komisijai. Jeigu 
pagal 16 straipsnio 1 dalį kompetentingai 
valdžios institucijai pranešama apie 
informacijos pakeitimus, sąrašas 
atnaujinamas nedelsiant ir atitinkama 
informacija perduodama Komisijai.

Kiekviena kompetentinga valdžios 
institucija sąrašą pateikia Komisijai. Pagal 
16 straipsnio 1 dalį, jei kompetentingai 
valdžios institucijai pranešama apie 
informacijos pakeitimus, sąrašas 
atnaujinamas nedelsiant ir atitinkama 
informacija perduodama Komisijai. Jei 
GAS subjektas daugiau nebeatitinka šioje 
direktyvoje nustatytų reikalavimų, 
kompetentinga valdžios institucija 
pašalina jį iš sąrašo.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad valstybės narės registruotų ir nuolat atnaujintų informaciją apie visus 
su GAS subjektais susijusius pakeitimus.

Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei valstybė narė paskyrė daugiau nei 
vieną kompetentingą valdžios instituciją, 2 
dalyje nurodytą sąrašą ir jo atnaujintas 
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versijas Komisijai pateikia bendra ryšių 
tarnyba.

Or. en

Pagrindimas

Kad nebūtų administracinės naštos ir biurokratizmo, tais atvejais, kai valstybės narės yra 
paskyrusios daugiau nei vieną kompetentingą instituciją, būtina, kad ryšių tarnyba teiktų 
Komisijai sąrašą ir jo atnaujintas versijas.

Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija parengia GAS subjektų, apie 
kuriuos jai pranešta pagal 2 dalį, sąrašą ir 
gavusi informacijos apie pakeitimus, kaip 
nurodyta 2 dalies trečios pastraipos 
antrame sakinyje, jį atnaujina. Šį sąrašą ir 
jo atnaujintas versijas Komisija skelbia ir 
perduoda kompetentingoms valdžios 
institucijoms ir valstybėms narėms.

3. Komisija parengia paskelbtų GAS 
subjektų, apie kuriuos jai pranešta pagal 2 
dalį, sąrašą ir gavusi informacijos apie 
pakeitimus, kaip nurodyta 2 dalies trečios 
pastraipos antrame sakinyje, jį atnaujina. Šį 
sąrašą ir jo atnaujintas versijas Komisija 
skelbia ir perduoda kompetentingoms 
valdžios institucijoms ir valstybėms 
narėms, vartotojams, prekybos 
organizacijoms ir Europos vartotojų 
centrų tinklui.

Or. en

Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Į Komisijos sąrašą įtrauktiems 
paskelbtiems GAS subjektams suteikiamas 
lengvai atpažįstamas ES kokybės ženklas, 
kuriuo vartotojams užtikrinama, kad 
atitinkamas GAS subjektas atitinka šioje 
direktyvoje nustatytus kokybės kriterijus. 
Jei GAS subjektas pašalinamas iš 
Komisijos sąrašo, ES kokybės ženklas jam 
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nebegalioja.

Or. en

Pagrindimas

Kad neliktų jokių abejonių ir padidėtų vartotojų pasitikėjimas sistema, bus sukurtas lengvai 
atpažįstamas ES kokybės ženklas, kuriuo bus užtikrinama, kad GAS subjektai atitinka pagal 
šią direktyvą reikalaujamus kokybės standartus. Šis kokybės ženklas bus iš karto panaikintas, 
jei subjektas bus pašalintas iš Komisijos sąrašo.

Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekviena kompetentinga valdžios 
institucija savo interneto svetinėse arba 
kitomis, jų nuomone, tinkamomis 
priemonėmis skelbia 3 dalyje nurodytą 
suvestinį GAS subjektų sąrašą.

4. Kiekviena kompetentinga valdžios 
institucija savo interneto svetinėse ir, jei 
tinkama, patvarioje laikmenoje skelbia 3 
dalyje nurodytą suvestinį GAS subjektų 
sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. ir vėliau kas 
trejus metus kiekviena kompetentinga 
valdžios institucija paskelbia GAS 
subjektų plėtotės ir veiklos ataskaitas. Tose 
ataskaitose visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nurodoma, kurių sričių ginčams, kuriems 
taikoma ši direktyva, spręsti vis dar 
netaikoma GAS procedūra, jei tokių sričių 
yra;

a) nurodoma, kurių sričių ir sektorių
ginčams, kuriems taikoma ši direktyva, 
spręsti vis dar netaikoma GAS procedūra, 
jei tokių sričių ar sektorių yra;

Or. en

Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pateikiamos rekomendacijos dėl galimo 
GAS subjektų veiklos tobulinimo, jei 
tinkama.

d) pateikiamos rekomendacijos dėl galimo 
GAS subjektų veiksmingos ir efektyvios
veiklos tobulinimo, jei tinkama.

Or. en

Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei valstybė narė paskyrė daugiau nei 
vieną kompetentingą valdžios instituciją, 
ataskaitą paskelbia bendra ryšių tarnyba. 
Ataskaita apima visus toje valstybėje 
narėje įsteigtus GAS subjektus.

Or. en

Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ne vėliau kaip ...* ir vėliau kas ketverius
metus Komisija Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui teikia šios direktyvos taikymo 
ataskaitas. Ataskaitoje atsižvelgiama į GAS 
subjektų plėtotę ir jų paslaugų naudojimą 
bei Direktyvos poveikį vartotojams ir 
komercinės veiklos subjektams. Prireikus 
prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl 
šios direktyvos pakeitimo.

_____________
* OL: prašom įrašyti datą: penkeri metai 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Komisijos pasiūlymo dėl direktyvos dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo (GAS) 
paskirtis – sudaryti galimybes paprastai, racionaliai ir nebrangiai spręsti ginčus, kylančius dėl 
prekių pardavimo arba paslaugų teikimo Europos Sąjungoje. Įgyvendinus šią direktyvą visi 
ES gyvenantys vartotojai, susidūrę su problemomis, kilusiomis vietos rinkoje ar kitoje 
valstybėje narėje jiems perkant prekes ar paslaugas iš ES valstybėje narėje įsisteigusio 
komercinės veiklos subjekto, turės galimybę naudotis kokybiško GAS subjekto pagalba.

Aplinkybės

Nepaisant to, jog nuo bendrosios rinkos veikimo pradžios pagerėjo vartotojų apsauga, 
tebelieka spragų, apsunkinančių piliečių, ypač vartotojų ir MVĮ, gyvenimą. Kaip siūlyta 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl alternatyvių ginčų sprendimo būdų 
sprendžiant civilinius, komercinius ir šeimos klausimus1 ir 2010 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl bendrosios rinkos vartotojams ir piliečiams sukūrimo2 bei 
Bendrosios rinkos akte, visiems ES piliečiams turėtų būti užtikrinta galimybė judėti ir 
naudotis savo teisėmis, taip pat galimybė visoje bendrojoje rinkoje įsigyti prekių ar paslaugų 
iš kitoje valstybėje narėje įsisteigusio komercinės veiklos subjekto.

Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją 
ES įpareigojama užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą. SESV taip pat tvirtinama, kad 
vidaus rinką turi sudaryti vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje užtikrinamas laisvas prekių ir 
paslaugų judėjimas. 

Prieš 14 metų Komisija paskelbė savo pirmąją rekomendaciją dėl vartotojų GAS sistemų. Vis 
dėlto nacionalini lygmeniu priimtos priemonės pasirodė esančios visiškai nepakankamos, nes 
daugelis piliečių iki šiol negali naudotis veiksmingomis GAS sistemomis reikiamame 
sektoriuje ar regione. Taigi ES lygmeniu turi būti imtasi veiksmų, kad būtų užtikrintas 
būtiniausias suderinimas ir vartotojams visoje Sąjungoje būtų užtikrinta vienoda aukšto lygio 
apsauga.

GAS ir vidaus rinka

Šiuo metu bendrojoje rinkoje daugeliui piliečių kliūčių sudaro paprastų, nebrangių ir tinkamų 
ginčų sprendimo priemonių trūkumas. Dėl tokių problemų vartotojų patiriami nuostoliai 
sudaro 0,4 proc. ES BVP, tačiau tik 5 proc. vartotojų 2010 m. dėl savo problemų kreipėsi į 
GAS subjektą ir tik 9 proc. verslo subjektų yra apskritai naudojęsi GAS. Vartotojai pirks 
kitose valstybėse narėse, tik jei jie tikės, jog kilus problemoms su jų įsigytomis prekėmis ar 
paslaugomis jie galės apginti savo teises. Komercinės veiklos subjektai, ypač MVĮ, panašiai 
nedrįsta vykdyti komercinę veiklą kitose valstybėse narėse, nes nesiryžta turėti reikalų su kitų 
valstybių narių teisinėmis sistemomis. Itin svarbu, kad ši direktyva būtų taikoma ne tik 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0449.
2 OL C 161 E, 2011 5 31,
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tarpvalstybiniams, bet ir vidaus ginčams. 

Be to, elektroninė prekyba tapo svarbiu ES ekonominės veiklos ramsčiu, bet daugelis 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų vengia prekiauti elektroniniu būdu, nes bijo, kad 
ginčo atveju negalės apginti savo teisių. Gerai integruotas ginčų alternatyvaus ir elektroninio 
sprendimo mechanizmas sudarys sąlygas būtinam piliečių pasitikėjimui, kurį turėdami jie 
galės visapusiškai naudotis e. prekybos teikiamomis galimybėmis. Elektroninio ginčų 
sprendimo platforma bus priemonė, kuri vartotojams ir komercinės veiklos subjektams suteiks 
vieno langelio principu pagrįstą galimybę kreiptis dėl elektroninio ginčų sprendimo ne teisme, 
padedant visoje Sąjungoje veikiantiems kokybiškiems GAS subjektams.

Be to, didėja poreikis imtis ryžtingų teisėkūros veiksmų šioje srityje, nes siekiant atgaivinti 
bendrąją rinką, taigi ir paskatinti spartų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą itin svarbu 
stiprinti vartotojų galias. Iš esmės GAS vartotojams užtikrinimas taip pat atitinka strategiją 
„Europa 2020“ ir sudarys holistinio požiūrio į bendrosios rinkos atgaivinimą dalį.

Tikslai

Iš esmės šia direktyva siekiama spręsti problemas, susijusias su didelėmis ir nuolatinėmis 
kliūtimis, kurios trukdo vartotojams ir komercinės veiklos subjektams naudotis gerai 
veikiančio ginčų alternatyvaus sprendimo subjekto pagalba. Visų pirma, GAS ir toliau 
pasiekiamas ne visur, turint mintyje sektorius ir geografines vietoves. Antra, daugelis 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų paprasčiausiai neturi informacijos ar turi 
nepakankamai informacijos apie naudojimosi ginčų alternatyvaus sprendimo mechanizmais 
privalumus. Galiausiai, ne ten, kur veikia GAS sistemos, jų kokybė labai skirtinga ir dažnai 
jos neatitinka Komisijos rekomendacijose nustatytų kokybės principų.

Pranešimo projektas

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą, kurį laiko tvirtu pradiniu pagrindu siekiant 
užtikrinti GAS visiems piliečiams. Vis dėlto pranešėjas pamėgino paaiškinti (dėstoma toliau) 
kai kurias pasiūlyme pateiktas priemones, kad būtų subalansuota sistema, užtikrinanti tvirtą 
GAS subjektų nepriklausomumo ir kokybės apsaugą ir užtikrinanti, kad šie subjektai veiktų 
praktiškai, veiksmingai ir skaidriai.

Taikymo sritis

1 ir 2 straipsniuose apibrėžiama šios direktyvos taikymo sritis ir dalykas. Juose pasistengta 
užtikrinti, kad būtų pasiektas tikslas apimti visus vartotojų ginčus, taip pat pasiūlant 
vartotojams aukštos kokybės, skaidrų, veiksmingą ir sąžiningą teisių gynimo mechanizmą. Ir 
esantys, ir naujai nustatyti ginčų sprendimo mechanizmai, atitinkantys šioje direktyvoje 
nustatytus būtiniausius kokybės standartus, bus vadinami GAS subjektais ir vėliau jiems bus 
suteiktas ES kokybės ženklas, kuris padidins vartotojų pasitikėjimą. Galimybė komercinės 
veiklos subjektams teikti skundus dėl vartotojų buvo pašalinta, nes komercinės veiklos 
subjektai jau turi pakankamai priemonių tokiems skundams spręsti neįtraukiant jų į GAS 
kompetencijos sritį.
Prieinamumas
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5 straipsnyje daugiausia kalbama apie tai, kaip užtikrinamas GAS subjektų prieinamumas. 
GAS turėtų būti prieinamas visiems ES gyvenantiems vartotojams. Todėl pranešimo projekte 
siūloma, kad vartotojams turėtų būti užtikrinta galimybė ir elektroniniu būdu, ir atjungties 
režimu gauti informaciją ir pateikti skundą. Be to, pranešėjas pridėjo sąlygą, pagal kurią 
neleidžiama atsisakyti negrinėti skundą aiškinant, kad ginčas nėra rimtas ar nepagrįstas ar kad 
ginčą nagrinėjo kitas GAS subjektas, nebent visoms šalims būtų pateiktas pagrįstas sprendimo 
pateisinimas. 

Nepriklausomumas

GAS patikimumas yra ypač svarbus. Be reikalavimo, kad už GAS atsakingi asmenys būtų 
nešališki, pranešėjas siūlo taip pat įtraukti reikalavimą, kad jie taip pat būtų nepriklausomi 
nuo visų ginčo šalių. Tokiu būdu bus užtikrinta, kad rezultatai nebūtų šališki, o būtų sąžiningi 
abiejų šalių atžvilgiu. Pranešimo projekte taip pat siūlomas naujas straipsnis dėl 
nepriklausomumo, kuriame būtų nustatytos tvirtos institucinės pasaugos priemonės siekiant 
užtikrinti, kad vartotojai ir profesinės asociacijos vienodai dalyvautų GAS subjektų valdyme. 
Kad būtų sustiprintas GAS subjektų, kuriuose už procedūrą atsakingus asmenis įdarbina 
profesinė asociacija, nepriklausomumas, pranešimo projekte siūloma, kad tuos asmenis skirtų 
kolegiali institucija, jie būtų skiriami tam tikram laikotarpiui ir negautų jokių nurodymų iš 
komercinės veiklos subjekto ar jo atstovų.

Skaidrumas

7 straipsnyje nustatomi būtiniausi skaidrumo reikalavimai, kurių turi laikytis GAS subjektai. 
Aukštas skaidrumo lygis padidins vartotojų ir verslo subjektų pasitikėjimą GAS subjektais ir 
jį užtikrinus būtų gaunami duomenys, kuriais remiantis būtų galima nuolat gerinti šių subjektų 
darbą. Užtikrinant skaidrumą būtų skelbiami pavyzdiniai sprendimai, kuriais remiantis būtų 
palengvintas keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais, o komercinės veiklos subjektais 
būtų skatinami kelti standartus.

Veiksmingumas

Apskritai GAS turėtų būti paprastas, greitas, prieinamas ir ne per daug biurokratiškas. Kitaip 
tariant, GAS turi būti akivaizdžiai pranašesnis už įprastas ginčų sprendimo priemones, pvz., 
teismus, nes priešingu atveju vartotojai juo nesinaudos. Taigi pranešėjas siūlo, kad gerai 
veikiantis GAS subjektas paprastai turėtų išspręsti ginčą per 90 dienų nuo tos dienos, kai jis 
oficialiai pradėjo procedūrą. Šis terminas gali būti pratęstas tik už GAS procedūrą atsakingų 
asmenų nuožiūra, kai tai būtina siekiant užtikrinti kokybišką ginčo sprendimą ypač sudėtingų 
ar techninio pobūdžio ginčų atvejais.

Teisės ir teisėtumas

Labai svarbu apsaugoti piliečių juridines teises, ypač kai GAS subjektai priima privalomus 
sprendimus. Valstybėms narėms turėtų būti užtikrinta galimybė savo nuožiūra leisti GAS 
subjektams priimti vienai ar visoms ginčo šalims privalomus sprendimus. Vis dėlto pranešėjas 
pasiūlė papildomą straipsnį, pagal kurį būtų ginama abiejų šalių teisė būti informuotoms apie 
privalomą sprendimą ir teisė sutikti arba nesutikti su tokiu sprendimu. Be to, vartotojai negali 
būti verčiami sutikti su privalomu sprendimu, jei dėl to buvo susitarta prieš kylant ginčui ir jei 
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dėl sprendimo pažeidžiama vartotojo teisė kreiptis į teismą. Papildomu straipsniu taip pat būtų 
sustiprintos piliečių teisės vykdant GAS procedūras, kuriomis siekiama išspręsti ginčą 
priėmus sprendimą, užtikrinus, kad vartotojas negalėtų netekti apsaugos, užtikrinamos pagal 
valstybės narės, kurioje įsteigtas GAS subjektas, teritorijoje taikomas privalomas teisės 
nuostatas.

Informacija

Paskutinis dabar taikomos ginčų sprendimo sistemos trūkumas − mažai piliečių žino apie 
tokias procedūras ir jų teikiamą naudą. 10 straipsnio tikslas − išspręsti šią problemą 
reikalaujant, kad komercinės veiklos subjektai savo interneto svetainėse, sutarčių ar kitų 
atitinkamų dokumentų sąlygose informuotų vartotojus apie su jais susijusius GAS subjektus. 
Pranešėjo nuomone, tikslios ir aiškios informacijos apie galimybes naudotis GAS teikimas 
piliečiams yra itin svarbus siekiant užtikrinti šios iniciatyvos sėkmę. Todėl pranešimo 
projekte komercinės veiklos subjektai raginami tokią informaciją teikti įvairiuose 
dokumentuose, tačiau neįvedami reikalavimai, kurie būtų pernelyg didelė našta, ypač labai 
mažoms įmonėms ir MVĮ.

Išvada

Pranešimo projekte laikomasi trejopo požiūrio. Pirma, šiuo metu nepakankamo GAS 
prieinamumo problema sprendžiama užtikrinant tvirtą pagrindą vartotojų GAS subjektams 
kurti. Tokiu būdu bus užtikrintas visiškas prieinamumas. Antra, daugelio vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų nežinojimo apie GAS procedūras problema sprendžiama 
reikalaujant, kad komercinės veiklos subjektai savo interneto svetainėse ir dokumentuose 
teiktų tinkamą informaciją apie GAS. Galiausiai, suderinus kokybės kriterijus vartotojai, 
įsigydami prekių ar paslaugų visoje Sąjungoje, turės prieigą prie aukštos kokybės, nešališkos, 
nepriklausomos, sąžiningos ir skaidrios GAS procedūros.


