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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl vartotojų ginčų 
elektroninio sprendimo, kadangi jis padės užtikrinti vidaus rinkos veikimą ir pagerinti GAS 
aprėptį turint mintyje, kad prieigą prie GAS gali būti apsunkinti kalbos kliūtys, nepažįstamos 
procedūros it kt.

Vis dėlto pranešėjas tvirtai įsitikinęs, kad taikant siūlomą sistemą šiuos tikslus galima 
pasiekti, tik jei ši sistema būtų išsami (apimanti vidaus ir tarpvalstybinius, taip pat 
elektroninius ir atjungties režimu vykdomus sandorius), atitiktų aukštus standartus (aukšto 
lygio vartotojų apsaugos, nešališkumo, veiksmingumo, skaidrumo), būtų lengvai naudojama, 
duotų veiksmingų rezultatų ir nepažeistų teisės kreiptis į teismą, t. y. ją taikant iš vartotojų 
nebūtų atimta jų teisė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

Siūlomais pakeitimais siekiama visa tai užtikrinti, ypač:
 išplečiant taikymo sritį į ją įtraukus ir tarpvalstybinius, ir vidaus sandorius, kadangi 

nėra pagrindo (ir dažnai jokios praktinės galimybės) atskirti šių dviejų rūšių sandorius; 
dėl tos pačios priežasties į taikymo sritį taip pat reikėtų įtraukti ginčus, kylančius dėl 
atjungties režimu vykdomų sandorių;

 pakeisti platformos pavadinimą ir vadinti ją „elektronine gairių teikimo platforma“ 
siekiant aiškiau apibrėžti jos funkciją (teikti gaires) ir jos, kaip elektroninės 
priemonės, taikymo sritį (apimančią ir elektroninius, ir atjungties režimu vykdomus 
sandorius);

 užtikrinant, kad elektroninė gairių teikimo platforma iš tikrųjų padėtų vartotojams 
gauti kiek galima daugiau naudos iš GAS, į platformą įtraukus galimybę naudotis 
komercinės veiklos subjektų skundų teikimo paslaugomis, užtikrinus visoms 
suinteresuotoms šalims galimybę susipažinti su viešai prieinama išsamia informacija 
apie GAS procedūras ir GAS subjektus, platformoje teikiant tarpininkų kontaktinius 
duomenis, numatant pagalbą, kuri pasitelkiant informacinius centrus ir tarpininkus 
būtų vartotojams pildant skundo formas ir renkantis tinkamiausią GAS subjektą, ir 
pasitelkus iš kompetentingų tarpininkų sudarytą ad hoc priemonę teikiant pagalbą, kai 
pirmu etapu vartotojas ir komercinės veiklos subjektas negalėtų sutarti dėl bendro 
kompetentingo GAS subjekto;

 kiek galima aiškiau apibrėžiant Komisijos atsakomybę už elektroninę platformą;
 skatinant užtikrinti nebrangų GAS ir elektroninių priemonių naudojimą kiek galima 

išsamiau ir anksčiau informuojant vartotojus apie tokius aspektus kaip įkainiai ir 
poreikį šalims fiziškai dalyvauti ir informacijos keitimosi elektroniniu būdu aspektą 
įtraukiant į nuostatą dėl peržiūros;

 aiškiai apibrėžiant galutinius terminus, per kuriuos turi būti rastas GAS subjektas ir 
išspręstas ginčas;

 pertvarkant įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų pobūdį palyginus su Komisijos 
pasiūlymu siekiant geresnio atitikimo SESV 290 straipsnio tikslams.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo 
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pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas dėl vartotojų ginčų 
elektroninio sprendimo (Reglamento dėl 
vartotojų GES)

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo elektroninės 
platformos

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį vidaus 
rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, 
kurioje užtikrinamas laisvas prekių ir 
paslaugų judėjimas. Norint, kad vartotojai 
pasitikėtų vidaus rinka ir ji būtų jiems 
naudinga, būtina sudaryti vartotojams 
sąlygas paprastai ir nebrangiai spręsti 
ginčus, kylančius dėl prekių pardavimo 
arba paslaugų teikimo. Tai akivaizdžiai 
svarbu, kai vartotojai įsigyja prekes ar 
paslaugas iš kitos valstybės subjektų, taip 
pat vykdant vidaus sandorius. Gali būti 
sudėtinga atskirti, viena vertus, 
tarpvalstybinius ir vidaus sandorius, kita 
vertus, elektroninius ir atjungties režimu 
vykdomus sandorius. Taigi šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
tarpvalstybiniams ir vidaus sandoriams, 
taip pat elektroniniams ir atjungties 
režimu vykdomiems sandoriams;

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) vidaus rinka – neatsiejama keliaujančių, 
perkančių ir mokančių vartotojų kasdienio 
gyvenimo dalis. Vartotojai yra pagrindiniai 
vidaus rinkos dalyviai ir todėl jų interesai 
turėtų būti svarbiausi. Todėl tiek vartotojai, 
tiek komercinės veiklos subjektai turėtų 
jaustis užtikrinti, atlikdami sandorius 
vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) vartotojai ir komercinės veiklos 
subjektai labiau pasitikėtų vidaus rinka, jei 
susijusius ginčus galėtų spręsti paprastai ir 
nebrangiai. Tačiau jiems vis dar kyla 
kliūčių ieškant neteisminių būdų ginčams 
spręsti. Todėl ginčai dažnai lieka 
neišspręsti;

(Šis pakeitimas (išbraukiamas 
„tarpvalstybinis“ ir išbraukiamas 
„elektroninis sandoris“) taikomas visame 
tekste. Jį priėmus reikės atlikti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)
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Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) ginčų alternatyvus sprendimas –
paprastas ir nebrangus būdas ne teisme 
spręsti ginčus. Tačiau šiuo metu trūksta 
priemonių vartotojų ir komercinės veiklos 
subjektų ginčus spręsti elektroninėmis 
priemonėmis. Tai kenkia vartotojams, 
sudaro kliūčių sandoriams, neužtikrina 
visiems komercinės veiklos subjektams 
vienodų sąlygų ir todėl trukdo plėtoti 
vidaus rinką;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) terminas „elektroninis prekių 
pardavimas arba paslaugų teikimas“ 
turėtų aprėpti prekių pardavimo arba 
paslaugų teikimo elektroninius sandorius, 
kai komercinės veiklos subjektas arba to 
subjekto tarpininkas siūlo prekes arba 
paslaugas interneto svetainėje arba 
kitomis elektroninėmis priemonėmis, o 
vartotojas tas prekes arba paslaugas 
užsisako toje svetainėje arba kitomis 
elektroninėmis priemonėmis. Jis taip pat 
turėtų aprėpti atvejus, kai vartotojas prie 
svetainės ar kitos informacinės 
visuomenės paslaugos prisijungė 
mobiliuoju elektroniniu prietaisu, pvz., 
mobiliuoju telefonu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) šis reglamentas taip pat neturėtų būti 
taikomas komercinės veiklos subjektų 
tarpusavio ginčams;
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Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

(Šis pakeitimas („gairių teikimo 
platforma“) taikomas visame tekste. Jį 
priėmus reikės atlikti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Komisija turėtų nustatyti, išplėtoti, 
palaikyti ir užtikrinti šios platformos 
veikimą, ypač teikdama būtiną 
finansavimą ir žinias;
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Europos lygmens sistema turėtų būti 
pagrįsta esamais valstybių narių GAS 
subjektais ir atitikti valstybių narių teisės 
tradicijas. Todėl GAS subjektai, kuriems 
skundas perduotas per elektroninę gairių 
teikimo platformą, turėtų taikyti savo darbo 
tvarkos taisykles, taip pat susijusias su 
sąnaudomis. Todėl reikėtų priminti, kad 
pagal Direktyvos ..../.../ES [= Direktyva 
dėl vartotojų GAS] [numerį įrašo Leidinių 
biuras] 8 straipsnio c punktą išlaidos 
turėtų būti nedidelės. Vis dėlto, kad šios 
procedūros būtų veiksmingos, šiame 
reglamente ketinama nustatyti tam tikras 
bendras joms taikytinas taisykles. Jomis 
taip pat turėtų būti užtikrinama, kad ginčai 
būtų sprendžiami greitai;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) siekiant skatinti skundų 
nagrinėjimą naudojantis šia platforma, 
kai šalys nesutaria dėl bendro 
kompetentingo GAS subjekto, turėtų būti 
įmanoma rasti sprendimą taikant ad hos 
priemonę, jei nė viena iš šalių 
nepaprieštaravo tokiam sprendimui; 

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) ginčų sprendimo tarpininkų tinklas 
turėtų padėti spręsti ginčus naudojant 
elektroninę gairių teikimo platformą. Šio 
tinklo nariai turėtų būti valstybių narių 
informaciniai centrai, sudarantys sąlygas 
tarpininkų veiklai; 

(Šis pakeitimas (išbraukiamas 
„elektroninis“ ir „GES“ kalbant apie 
tarpininkus ir informacinius centrus) 
taikomas visame tekste. Jį priėmus reikės 
atlikti atitinkamus pakeitimus visame 
tekste.)

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) kad nedidėtų vartotojams skirtų 
informacinių centrų skaičius, valstybės 
narės, visų pirma, atsakomybę už 
informacinius centrus turėtų perduoti 
savo nacionaliniams Europos vartotojų 
centrų tinklo nariams. Tarpininkai turėtų 
teikti pagalbą sprendžiant ginčus 
naudojant platformą, ypač teikdami 
pagalbą vartotojams ir juos 
informuodami. Kadangi dėl šios 
priežasties platformos sėkmė taip pat 
priklausys nuo tarpininkų gebėjimų ir 
žinių, Komisija ir valstybės narės turėtų 
pasirūpinti tinkamu jų apmokymu; 

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) komercinės veiklos subjektai turėtų 
savo interneto svetainėse teikti vartotojams 
informaciją apie GES platformą ir 
elektroninę nuorodą į jos pradžios 
tinklalapį. Be to, jie turėtų pateikti šią 
informaciją, kai vartotojas teikia skundą 
komercinės veiklos subjektui, jo valdomai 
vartotojų skundų nagrinėjimo sistemai arba 
bendrovės ombudsmenui. Šia prievole 
nepažeidžiamos Direktyvos .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] 10 straipsnio 
1–3 dalių nuostatos dėl informacijos, kurią 
komercinės veiklos subjektai turi teikti 
apie jų taikomas GAS procedūras ir apie 
tai, ar jie įsipareigoja taikyti alternatyvaus 
sprendimo procedūras ginčams su 
vartotojais spręsti. Be to, šia prievole 
neturėtų būti pažeidžiami Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių 6 straipsnio 
1 dalies t punktas ir 8 straipsnis. 
Direktyvos 2011/83/ES 6 straipsnio 1 
dalies t punkte nustatyta, kad prieš 
vartotojui įsipareigojant pagal nuotolinės 
prekybos arba ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytą sutartį, komercinės 
veiklos subjektas turi pateikti vartotojui 
informaciją apie galimybę pasinaudoti 
neteismine skundų ir teisių gynimo tvarka, 
taikoma tam komercinės veiklos subjektui, 
ir apie būdus, kaip pasinaudoti šia 
galimybe; 

(22) komercinės veiklos subjektai turėtų 
savo interneto svetainėse teikti vartotojams 
informaciją apie elektroninę gairių 
teikimo platformą ir elektroninę nuorodą į 
jos pradžios tinklalapį. Be to, jie turėtų 
pateikti šią informaciją, kai vartotojas 
teikia skundą komercinės veiklos subjektui, 
jo valdomai vartotojų skundų nagrinėjimo 
sistemai arba bendrovės ombudsmenui. Šia 
prievole nepažeidžiamos Direktyvos 
.../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] 10 
straipsnio 1–3 dalių nuostatos. Be to, šia 
prievole neturėtų būti pažeidžiami Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2011/83/ES dėl vartotojų teisių 6 straipsnio 
1 dalies t punktas ir 8 straipsnis.
Direktyvos 2011/83/ES 6 straipsnio 1 
dalies t punkte nustatyta, kad prieš 
vartotojui įsipareigojant pagal nuotolinės 
prekybos arba ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytą sutartį, komercinės 
veiklos subjektas turi pateikti vartotojui 
informaciją apie galimybę pasinaudoti 
neteismine skundų ir teisių gynimo tvarka, 
taikoma tam komercinės veiklos subjektui, 
ir apie būdus, kaip pasinaudoti šia 
galimybe. Dėl prievolės informuoti 
vartotojus apie elektroninės gairių teikimo 
platformos buvimą neturėtų atsirasti 
pernelyg didelių administracinių kliūčių 
2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB dėl 
mikroįmonių, mažųjų ir vidutinio dydžio 
įmonių apibrėžimo1 apibrėžtoms MVĮ. 
MVĮ vartotojams, susidūrusiems su 
konkrečia problema, turėtų perduoti visą 
aktualią informaciją.
___________
1 OL L 124, 2003 5 20, p. 36.
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Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(23) šio reglamento neesminėms 
nuostatoms papildyti arba iš dalies keisti 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
pagal SESV 290 straipsnį priimti teisės 
aktus dėl tarpininkų tinklo narių 
bendradarbiavimo nuostatų ir 
elektroninės skundo formos nuostatų. Itin 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
su ekspertais. Rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai perduoti ir 
Europos Parlamentui, ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) siekiant užtikrint vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl GES platformos veikimo, 
skundų pateikimo nuostatų ir GES 
tarpininkų tinklo narių 
bendradarbiavimo. Tais įgaliojimais turėtų 
būti naudojamasi pagal 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai. Kadangi 
elektroninės skundų formos pobūdis yra 

(24) siekiant užtikrint vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl elektroninės gairių teikimo
platformos veikimo. Tais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi pagal 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai. Taisyklės, susijusios su 
elektroninės gairių teikimo platformos 
funkcijų vykdymo nuostatomis, turėtų būti 
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visiškai techninis, su ja susiję 
įgyvendinimo aktai turėtų būti priimami 
laikantis patariamosios procedūros.
Taisyklės, susijusios su GES tarpininkų 
tinklo narių bendradarbiavimo
nuostatomis, turėtų būti priimamos 
laikantis nagrinėjimo procedūros;

priimamos laikantis nagrinėjimo 
procedūros;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE486.178v01-00 14/32 PA\897798LT.doc

LT

keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS), ir 
naudojant Europos ginčų elektroninio
sprendimo platformą.

2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS), ir 
naudojant Europos elektroninę ginčų 
alternatyvaus sprendimo platformą.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) tarpvalstybinis elektroninis prekių 
pardavimas arba paslaugų teikimas –
elektroninis prekių pardavimas arba 
paslaugų teikimas, kai vartotojas užsako 
prekes ar paslaugas, nuolat gyvendamas 
kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje 
įsteigtas komercinės veiklos subjektas;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio g punktas antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Elektroninė gairių teikimo platforma 
yra sąveiki interneto svetainė, kuria galima 
nemokamai ir visomis Sąjungos 
oficialiomis kalbomis naudotis 
elektroninėmis priemonėmis. Elektroninė 
gairių teikimo platforma yra vienintelis 
prieigos taškas vartotojams ir komercinės 
veiklos subjektams, norintiems gauti 
informaciją apie vartotojų ir komercinės 
veiklos subjektų sutartinių ginčų, 
susijusių su prekių pardavimu ar 
paslaugų teikimu, sprendimą ne teisme ir 
(arba) norintiems ne teisme išspręsti 
ginčus, kuriems taikomas šis reglamentas. 

Or. en
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) remiantis elektroninėje skundo formoje 
pateikta informacija,

i) nustatyti, taip pat nurodant ad hoc 
tarpininkų grupę, vieną arba kelis 
kompetentingus GAS subjektus, prireikus 
suteikti informacijos apie jų įkainius, kalbą 
arba kalbas, kuria (-omis) bus atliekama 
procedūra, apytikslę procedūros trukmę, jei 
reikia, būtinybę šalims ar jų atstovams 
fiziškai dalyvauti, savanorišką arba 
privalomą dalyvavimą GAS procedūrose 
ir privalomą arba neprivalomą 
procedūros rezultatų pobūdį atitinkamai 
vadovaujantis taikomais nacionaliniais 
įstatymais; arba

ii) informuoti, kad pagal šalies ieškovės 
pateiktą informaciją negalima nustatyti 
kompetentingo GAS subjekto;

Or. en

Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) skelbti informaciją apie 6 straipsnyje 
nurodytus informacinius centrus 
valstybėse narėse ir atitinkamus ginčų 
sprendimo tarpininkus, įskaitant jų 
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kontaktinius duomenis;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) teikti bendrąją informaciją apie 
alternatyvų ginčų sprendimą ne teisme;

h) teikti bendrąją informaciją apie 
alternatyvų ginčų sprendimą ne teisme ir jį 
propaguoti;

Or. en

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) teikti informaciją apie dažniausiai 
taikomus metodus ir pagal skirtingus 
dalykus suskirstytus statistinius
duomenis;

Or. en

Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) teikti aiškią, išsamią ir suprantamą 
informaciją apie vartotojų teises apskritai, 
taip pat atsakymų į „dažnai užduodamus 
klausimus“ labiausiai vartotojus 
dominančiomis temomis forma, jei reikia 
naudojant sąveikias priemones; 

Or. en



PE486.178v01-00 18/32 PA\897798LT.doc

LT

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaujantis pirma pastraipa teikiama 
informacija yra prieinama platformos 
funkcijomis besidominantiems 
vartotojams ir komercinės veiklos 
subjektams nepaisant to, ar jų 
susidomėjimas susijęs su skundo teikimu, 
ar ne. 

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisija yra atsakinga už elektroninės 
gairių teikimo platformos plėtotę, veikimą, 
techninę priežiūrą, ypač teikdama 
pakankamą finansavimą ir žinias, ir 
duomenų saugumą.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną 
ginčų sprendimo informacinį centrą 
(toliau − informacinis centras) ir pateikia 
Komisijai jo pavadinimą ir kontaktinius 
duomenis.
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bent dviejų ginčų elektroninio sprendimo 
tarpininkų (toliau – GES tarpininkai) 
veiklai.

1a. Valstybės narės, visų pirma, perduoda
atsakomybę už informacinį centrą 
nacionaliniams Europos vartotojų centrų 
tinklo nariams. Jei šiai užduočiai vykdyti 
neatsirastų atitinkamo Europos vartotojų 
centrų tinklo subjekto, valstybės narės 
taip pat gali perduoti atsakomybę
vartotojų asociacijoms ar bet kokioms 
kitoms įstaigoms. Bet kuriuo atveju 
valstybės narės, perduodamos 
atsakomybę, pirmenybę teikia jau 
esantiems subjektams.
1b. Kiekvienas informacinis centras sudaro 
sąlygas bent dviejų ginčų sprendimo 
tarpininkų (toliau – tarpininkai) veiklai. 
Informaciniai centrai užtikrina, kad 
vartotojai galėtų tiesiogiai, taip pat 
elektroniniu paštu ir telefonu, susisiekti 
su tarpininkais.

Or. en

Pakeitimas 32

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) prireikus padeda vartotojams užpildyti 
7 straipsnio 1 dalyje nurodytą elektroninę 
skundo formą;

Or. en

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) prireikus padeda vartotojams 
pasirinkti vieną ar daugiau GAS subjektų 
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kaip nurodyta 8 straipsnio 1a dalies b 
punkte;

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) praneša šalims apie siūlomų GAS 
subjektų taikomų procedūrų privalumus ir 
trūkumus.

d) praneša šalims apie siūlomų GAS 
subjektų taikomų procedūrų privalumus ir 
trūkumus, ypač atsižvelgdami į visus 
taikomus įkainius, kalbą arba kalbas, 
kuria (-omis) bus atliekama procedūra, 
apytikslę procedūros trukmę, būtinybę 
šalims ar jų atstovams fiziškai dalyvauti, 
savanorišką arba privalomą dalyvavimą 
GAS procedūrose ir privalomą arba 
neprivalomą procedūros rezultatų pobūdį 
atitinkamai vadovaujantis taikomais 
nacionaliniais įstatymais.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija ir valstybės narės užtikrina 
tinkamą tarpininkų apmokymą, kad jie 
turėtų būtinų žinių 2 dalyje nurodytoms 
funkcijoms vykdyti.

Or. en
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl tarpininkų bendradarbiavimo, ypač 
atsižvelgiant į 4 dalyje nurodyto metinio 
tarpininkų tinklo narių susitikimo 
rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
16 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl priede pateiktos informacijos keitimo, 
atsižvelgiant į kriterijus, pagal kuriuos 
GAS subjektai, apie kuriuos Komisijai 
pranešta pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos .../.../ES [numerį įrašo 
Leidinių biuras] dėl alternatyvaus 
vartotojų ginčų sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS) 17 
straipsnio 2 dalį, nagrinėjantys skundus, 
kuriems taikomas šis reglamentas, nustato 
savo veiklos aprėptį.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
nuostatas dėl elektroninės skundų formos.
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 15 
straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

5. Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus
dėl elektroninės skundų formos nuostatų 
atsižvelgiant į technikos pažangą.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gavusi visą užpildytą skundo formą, 
elektroninėje gairių teikimo platformoje 
skundai tvarkomi taip:
a) platformoje pateikiama 2 ir 3 dalyse 
nurodyta informacija, ypač visų 
kompetentingų GAS subjektų sąrašas, jei 
jie yra nustatyti;
b) vartotojas gali iš pateikto sąrašo 
pasirinkti vieną ar daugiau subjektų;
c) komercinės veiklos vykdytojas iš 
pateikto sąrašo gali pasirinkti vieną ar 
daugiau subjektų, jei jis dar nėra 
įsipareigojęs naudotis vienu iš jų pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos .../.../ES [numerį įrašo Leidinių 
biuras] dėl vartotojų ginčų alternatyvaus 
sprendimo, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl 
vartotojų GAS) 10 straipsnio 1 dalį;
d) platforma automatiškai pasirenka, ar 
skundą perduoti
i) pagal 1b ir 1c dalis nustatytam GAS 
subjektui; ar
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ii) 1d dalyje nurodytai ad hoc tarpininkų 
grupei; 
ar toliau netvarkyti skundo pagal 1e dalį.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Žr. 8 straipsnio 5 dalies pakeitimą.)

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Jeigu šalys susitaria dėl kelių GAS 
subjektų, vartotojo prašoma pasirinkti 
vieną iš jų. Skundas per platformą 
automatiškai perduodamas tam GAS 
subjektui.

(Žr. 8 straipsnio 6 dalies pakeitimą.)

Or. en
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Jeigu šalys nesusitarė dėl vieno 
kompetentingo GAS subjekto ir jei nė 
viena iš šalių nepaprieštaravo, per 
platformą automatiškai kreipiamasi į ad 
hoc tarpininkų grupę, kurią sudaro po 
lygiai po vieną ar daugiau tarpininkų iš 
vartotojo gyvenamosios vietos ir iš 
komercinės veiklos subjekto įsteigimo 
vietos. Ši ad hoc grupė stengiasi nustatyti 
GAS subjektą, dėl kurio galėtų susitarti 
komercinės veiklos subjektas ir vartotojas. 
Jei jai tai nepavyksta, skundas toliau 
tvarkomas pagal 1e dalį.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. Jei nenustatomas joks kompetentingas 
GAS subjektas ar jei šalys nepateikia 
platformai atsakymo, skundas toliau 
netvarkomas. Vartotojui pranešama apie 
galimybę kreiptis į tarpininką dėl 
informacijos apie kitus teisių gynimo 
būdus.

(Žr. 8 straipsnio 4 dalies pakeitimą; tekstas pakoreguotas.).

Or. en
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) nurodoma, kad jei šalys nepateikia 
platformai atsakymo arba jei joks 
kompetentingas GAS subjektas 
nenustatytas, skundas toliau tvarkomas 
nebus;

Or. en

Pakeitimas 45

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pateikiama informacija, kad šalims 
nesusitarus dėl vieno kompetentingo GAS 
subjekto skundas perduodamas ad hoc 
tarpininkų grupei, kurią sudaro po lygiai 
po vieną ar daugiau tarpininkų iš 
vartotojo gyvenamosios vietos ir iš 
komercinės veiklos subjekto įsteigimo 
vietos ir kuri stengsis nustatyti GAS 
subjektą, dėl kurio galėtų susitarti 
komercinės veiklos subjektas ir vartotojas; 
taip pat aiškiai nurodoma, kad šalys gali 
paprieštarauti tokiam ad hoc tarpininkų 
grupės dalyvavimui;

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nurodomas vartotojo nuolatinės 
gyvenamosios vietos ir komercinės veiklos 
subjekto įsteigimo vietos GES 

d) nurodomas vartotojo nuolatinės 
gyvenamosios vietos ir komercinės veiklos 
subjekto įsteigimo vietos informacinio 
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informacinio centro pavadinimas ir 
kontaktiniai duomenys, taip pat trumpai 
apibūdinamos 6 straipsnio 2 dalies a, b ir d 
punktuose nurodytos funkcijos;

centro, įskaitant tarpininkus, pavadinimas 
ir kontaktiniai duomenys, taip pat trumpai
apibūdinamos 6 straipsnio 2 dalies -aa, a, b 
ir d punktuose nurodytos funkcijos;

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Skundas kompetentingam GAS 
subjektui perduodamas per platformą per 
30 dienų laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

(Žr. 8 straipsnio 1e dalies (naujos) pakeitimą.)

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu vartotojas pasirenka GAS 
subjektą, kurio paslaugomis komercinės 
veiklos subjektas įsipareigojo naudotis 

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

(Žr. 8 straipsnio 1b dalies (naujos) pakeitimą.)

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

(Žr. 8 straipsnio 1c dalies (naujos) pakeitimą.)

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalies nuostatomis nepažeidžiamos 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
.../.../ES [numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB 
(Direktyva dėl vartotojų GAS) 10 
straipsnio nuostatos.

Or. en
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Prievolė visuose tekstiniuose 
pranešimuose informuoti vartotojus apie 
elektroninės gairių teikimo platformos 
buvimą pagal 1 dalį netaikoma, jei 
komercinės veiklos subjektas yra mažoji 
ar vidutinė įmonė (MVĮ). Tokiu atveju 
komercinės veiklos subjektas pateikia 
informaciją apie elektroninę gairių 
teikimo platformą, tik jei vartotojas 
pateikė jam skundą.
Pagal šį reglamentą MVĮ yra komercinės 
veiklos subjektas, 
a) kuriame dirba mažiau nei 250 asmenų, 
ir 
b) kurio metinė apyvarta neviršija 
50 000 000 EUR ar visas metinis balansas 
neviršija 43 000 000 EUR arba, MVĮ, 
įsteigtos valstybėje narėje, kurios valiuta 
nėra euro, atveju, lygiaverčių sumų tos 
valstybės narės valiuta. 

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
4 straipsnis. 

Išbraukta.

Or. en



PE486.178v01-00 30/32 PA\897798LT.doc

LT

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 7 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [Leidinių biuras 
įrašo tą pačią datą, kaip ir 18 str. 1 dalyje, 
t. y. šio reglamento įsigaliojimo datą].

2. 6 straipsnio 5 dalyje ir 7 straipsnio 5 
dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [Leidinių biuras įrašo tą 
pačią datą, kaip ir 18 str. 1 dalyje, t. y. šio 
reglamento įsigaliojimo datą].

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 7 straipsnio 4 
dalyje nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų teisėtumui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada panaikinti 6 straipsnio 5 dalyje ir 
7 straipsnio 5 dalyje nurodytus įgaliojimus 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu 
dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami 
tame sprendime nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų teisėtumui.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 7 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo 

5. Pagal 6 straipsnio 5 dalį ir 7 straipsnio 
5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo 
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Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 2 
mėnesiais. 

pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas,
tiek Taryba praneša Komisijai, kad 
neprieštaraus. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas 3 mėnesiais. 

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas treji metai, o pirmą kartą – ne vėliau 
kaip po penkerių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
taikymo ataskaitą. Kartu su ataskaita 
prireikus pateikiami šio reglamento 
pakeitimų pasiūlymai. 

Kas dveji metai, o pirmą kartą – ne vėliau 
kaip po trejų metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
taikymo ataskaitą, kurioje ypač būtų 
nurodoma, kiek pripažįstama elektroninė 
gairių teikimo platforma ir kiek 
naudojamasi skundų forma, nurodomas 
galimas poreikis keisti priede pateiktą 
informaciją, atsižvelgiant į kriterijus, 
pagal kuriuos GAS subjektai, apie 
kuriuos Komisijai pranešta pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos .../.../ES 
[numerį įrašo Leidinių biuras] dėl 
alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas 
(EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 
2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų 
GAS), 17 straipsnio 2 dalį, nagrinėjantys 
skundus, kuriems taikomas šis 
reglamentas, nustato savo veiklos aprėptį, 
ir nurodomos galimybės toliau plėtoti 
sąveikias ryšių priemones. Kartu su 
ataskaita prireikus pateikiami šio 
reglamento pakeitimų pasiūlymai. 

Or. en



PE486.178v01-00 32/32 PA\897798LT.doc

LT

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas nuo [Leidinių 
biuras įrašo datą – 6 mėnesiai po 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) 
įgyvendinimo termino, toje direktyvoje 
nurodytino pagal jos 22 str. 1 dalį, 
pabaigos], išskyrus 5 straipsnio 1, 4, 5 ir 6 
dalis, 6 straipsnio 1, 2 ir 6 dalis, 7 
straipsnio 4 ir 5 dalis, 10 straipsnį, 15 
straipsnį ir 16 straipsnį, kurie taikomi nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2. Šis reglamentas taikomas nuo [Leidinių 
biuras įrašo datą – 6 mėnesiai po 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) 
įgyvendinimo termino, toje direktyvoje 
nurodytino pagal jos 22 str. 1 dalį, 
pabaigos], išskyrus 5 straipsnio 1, 4, 5 ir 6 
dalis, 6 straipsnio 1, 1a, 1b, 2 ir 5 dalis, 7 
straipsnio 5 dalį, 10 straipsnį, 15 straipsnį 
ir 16 straipsnį, kurie taikomi nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en


