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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Alternatyvus ginčų sprendimas svarbus todėl, kad Europos piliečiai, ypač vartotojai, dėl ilgų 
ir brangių teisminių procedūrų susiduria su teisės kreiptis į teismus problema.

Europos Parlamentas neseniai 2011 m. spalio 25 d. rezoliucijoje dėl alternatyvių ginčų 
sprendimo būdų sprendžiant civilinius, komercinius ir šeimos klausimus (2011/2117(INI))1

šiuo klausimu pateikė savo nuomonę, kurioje teigė, kad ES mastu priimtomis teisėkūros 
priemonėmis bus palengvintas GAS įgyvendinimas ir fiziniai bei juridiniai asmenys bus 
skatinami juo naudotis, ir ragino Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo ES.

Komisijos pasiūlytos direktyvos tikslas – panaikinti GAS taikymo srities trūkumus ir 
užtikrinti kokybiško alternatyvaus ginčų sprendimo ne teisme galimybę nagrinėjant bet kokį 
vartotojo ir verslo subjekto sutartinį ginčą. Siūlomoje direktyvoje nurodomi bendrieji 
principai, kurių turės laikytis visi GAS subjektai, įskaitant tinkamą kompetenciją, 
nešališkumą, skaidrumą, veiksmingumą ir sąžiningumą. Siūloma, kad šių principų laikymosi 
užtikrinimą stebėtų nacionalinės valdžios institucijos. Be to, pagal šį pasiūlymą komercinės 
veiklos subjektai privalės vartotojams teikti reikiamą išsamią informaciją apie esamus 
atitinkamus GAS subjektus.

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl pastangų pagerinti vidaus 
rinkos veikimą ir sustiprinti vartotojų teisių gynimo priemones. Vis dėlto, nuomonės referento 
nuomone, yra keletas sričių, kuriose galima patobulinti Komisijos pasiūlymą, todėl nuomonės 
projekte jis siūlo atitinkamus sprendimus. Jo pasiūlymai išdėstyti toliau.

Sudėtinga nuspręsti, ar GAS turėtų tapti privalomas verslo subjektams, ypač nustatant 
privalomą jų dalyvavimo GAS sistemoje tvarką arba nustatant verslui privalomos GAS 
procedūros rezultatų pobūdį. Viena vertus, teigiama, kad įdiegus privalomas sistemas 
padidėtų vartotojų pasitikėjimas, nes kilus problemai vartotojai galėtų saugiai jomis naudotis. 
Kita vertus, jei GAS bus privalomas, kils rimtų su šalių pagrindinėmis teisėmis – teise kreiptis 
į teismą ir teise į veiksmingą teisinę gynybą (Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis) –
susijusių problemų, be to, toks metodas prieštaraus GAS būdingiems principams –
savanoriškumui ir lankstumui, t. y. toms GAS savybėms, dėl kurių jis toks naudingas. Todėl 
nuomonės referentas laikosi 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų2

nustatytos krypties: GAS nėra privalomas, tačiau, siekiant skatinti naudojimąsi GAS, 
valstybės narės privalo taikyti paskatas arba sankcijas, o teismai turėtų teikti konkrečią 
informaciją. Dėl bet kokio GAS procedūros rezultatų privalomojo poveikio siūloma 
informuoti šalis ir prašyti jų pritarimo.
– Direktyva neturėtų būti taikoma komercinės veiklos subjektų pateiktiems skundams dėl 
vartotojų, nes GAS yra vartotojų teisių gynimo priemonė, kuria siekiama panaikinti nelygią 
vartotojų ir komercinės veiklos subjektų padėtį ir sudaryti sąlygas vartotojams lengvai 

                                               
1P7_TA(2011)0449.
2 OL L 136, 2008 5 24, p. 3.
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naudotis teisių gynimo būdais. Akivaizdu, kad tai tokiu pat būdu netaikoma komercinės 
veiklos subjektų skundams.
– Siekiant įdiegti apsaugos priemones, kad būtų išvengta kreipimosi į GAS subjektą dėl 
netinkamų atvejų, reikėtų nustatyti reikalavimą, kad prieš teikiant ginčą GAS subjektui turi 
būti rastas taikus sprendimas. Be to, valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti 
žemiausias vertes, dėl kurių teikiamas skundas, kad būtų išvengta neproporcingai mažų, 
palyginti su faktinės GAS procedūros išlaidomis, ieškinių atvejų.
– Apskritai visi GAS procedūros principai turi būti išdėstyti išsamiau, remiantis Direktyva 
2008/52/EB, Europos mediatorių elgesio kodeksu ir 1998 m. kovo 30 d. Komisijos 
rekomendacija dėl už vartotojų ginčų sprendimą ne teisme atsakingoms įstaigoms taikomų 
principų1 bei 2001 m. balandžio 4 d. Komisijos rekomendacija dėl ne teismo įstaigoms, 
vartotojų ginčus sprendžiančioms alternatyviu bendro sutarimo būdu, taikomų principų2. 
Todėl siūloma į direktyvą įtraukti konkrečias, ypač su nepriklausomumo, teisėtumo ir 
konfidencialumo principais, susijusias nuostatas.
– Labai svarbūs GAS procedūroje dalyvaujančių fizinių asmenų mokymai, be to, jie būtini 

siekiant užtikrinti pasitikėjimą GAS procedūra ir jos rezultatu; mokymus bendrai turėtų rengti 
Komisija ir valstybės narės.
– GAS procedūros neturėtų trukdyti šalims taikant taikymo ir senaties terminus naudotis teise 
į įprastą teismo procesą. Todėl direktyvoje – kaip ir atitinkamoje Direktyvos 2008/52/EB (8 
straipsnio) nuostatoje – turėtų būtų numatyta sąlyga, skirta panaikinti galimą bendrą GAS 
poveikį taikymo ir senaties terminų taikymui. 

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

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 

(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 tik vartotojų teikiamus skundus dėl 
komercinės veiklos subjektų. Ši direktyva 
neturėtų būti taikoma komercinės veiklos 
subjektų tarpusavio ginčams ar
komercinės veiklos subjektų skundams dėl 

                                               
1 OL L 115, 1998 4 17, p. 31.
2 OL L 109, 2001 4 19, p. 56.
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tarpusavio ginčams, tačiau tai neturėtų 
trukdyti valstybėms narėms priimti arba 
toliau taikyti galiojančias nuostatas dėl 
tokių ginčų sprendimo ne teisme tvarkos; 

vartotojų, tačiau tai neturėtų trukdyti 
valstybėms narėms priimti arba toliau 
taikyti galiojančias nuostatas dėl tokių 
ginčų sprendimo ne teisme tvarkos; 

Or. en

Pagrindimas

GAS sukurta kaip vartotojų teisių gynimo priemonė, kuria siekiama panaikinti nelygią 
komercinės veiklos subjektų, turinčių didesnes galimybes atlaikyti patirtus finansinius 
nuostolius ir sumokėti už teisinę gynybą, ir vartotojų, kurie, jei ne šis būdas, dėl finansinių 
išlaidų, kurios kartais gali būti didesnės nei pati ieškinio vertė, nesinaudotų savo teise kreiptis 
į teismą, padėtį.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ši direktyva netaikoma procedūroms, 
kurios taikomos dalyvaujant ginčų 
sprendimo subjektams, jeigu ginčą 
nagrinėjančius fizinius asmenis įdarbino 
tik komercinės veiklos subjektas, ar kurios 
taikomos vartotojų skundų nagrinėjimo 
sistemose, tvarkomose komercinės veiklos 
subjekto. Ji neturėtų būti taikoma 
tiesioginėms šalių deryboms. Be to, ji 
neturėtų būti taikoma, kai teisėjas mėgina 
išspręsti ginčą teisminio proceso dėl to 
ginčo metu;

(12) ši direktyva netaikoma procedūroms, 
kurios taikomos vartotojų skundų 
nagrinėjimo sistemose, tvarkomose 
komercinės veiklos subjekto. Ji neturėtų 
būti taikoma tiesioginėms šalių deryboms. 
Be to, ji neturėtų būti taikoma, kai teisėjas 
mėgina išspręsti ginčą teisminio proceso 
dėl to ginčo metu;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) valstybės narės turėtų skatinti 
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naudojimąsi alternatyviu ginčų 
sprendimu, jei reikia, nustatydamos 
paskatas arba sankcijas. 2008 m. gegužės 
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2008/52/EB dėl tam tikrų 
mediacijos civilinėse ir komercinėse 
bylose aspektų jau nustatyta Sąjungos 
lygmens tarpininkavimo sistemų tvarka, 
visų pirma skirta tarpvalstybiniams 
ginčams spręsti, tačiau neužkertamas 
kelias ją taikyti vidaus tarpininkavimo 
sistemoms. Direktyva papildo šią sistemą 
kitų alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūrų požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 4

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 alternatyvų ginčų 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. Siekiant išvengti bet 
kokio intereso konflikto, už alternatyvų 
ginčų sprendimą atsakingi fiziniai 
asmenys turėtų atskleisti visas aplinkybes, 
kurios gali trukdyti jų nepriklausomumui 
ar sukelti interesų konfliktą. Asmenims, 
kurie įdarbinti tik komercinės veiklos 
subjekto, turėtų būti taikomi specialūs 
reikalavimai;

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) GAS sėkmei užtikrinti ir visų pirma 
siekiant užtikrinti būtiną pasitikėjimą 
GAS procedūromis, svarbu, kad už 
alternatyvų ginčų sprendimą atsakingi 
fiziniai asmenys turėtų reikiamą 
kompetenciją. Todėl bendradarbiaujant 
valstybėms narėms ir Komisijai reikėtų 
sukurti specialias mokymų programas;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) nors GAS subjektų priimti 
sprendimai ir GAS procedūrų rezultatai, 
išskyrus teisines taisykles, gali būti 
grindžiami lygybe ir elgesio kodeksais, dėl 
tokio lankstumo neturėtų sumažėti 
vartotojų apsaugos lygis, palyginti su 
apsauga, kurią vartotojai turėtų, jei teisės 
aktą taikytų teismas. Todėl šioje 
direktyvoje reikėtų nustatyti teisėtumo 
principą;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) GAS procedūros turėtų būti 
veiksmingos. Jos turėtų būti paprastos ir 

(19) GAS procedūros turėtų būti 
veiksmingos. Jos turėtų būti paprastos ir 
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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;

greitos, ir trukti paprastai ne ilgiau kaip 90 
darbo dienų nuo datos, kai šalys buvo 
informuotos, kad pateiktas skundas. GAS 
subjektas, gavęs visus GAS procedūrai 
vykdyti reikalingus dokumentus, turėtų 
pranešti apie skundą šalims. GAS 
subjektui turėtų būti suteikta teisė pratęsti 
šį laikotarpį, jei to reikia dėl nagrinėjamo 
skundo sudėtingumo; 

Or. en

Pagrindimas
Laikotarpį reikėtų išplėsti iki 90 darbo dienų, kad jis būtų realus ir kad būtų užtikrinta GAS 
procedūros rezultatų kokybė. Siekiant išvengti teisinio neapibrėžtumo ir GAS subjektams 
užtikrinti pakankamai laiko veiksmingai išnagrinėti skundą, būtina paaiškinti, nuo kada 
pradedamas skaičiuoti 90 dienų laikotarpis.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) norint užtikrinti veiksmingą GAS 
subjektų darbą, reikia nustatyti nuostatas, 
kuriomis būtų užtikrinama, kad jie 
nagrinės tik tinkamas bylas. Todėl turėtų 
būti reikalaujama, kad, prieš pateikdamas 
skundą GAS subjektui, vartotojas bandytų 
taikiai išspręsti ginčą su komercinės 
veiklos subjektu. GAS subjektai gali 
reikalauti įrodymo, kad tokio mėginimo 
būta, ir nuspręsti, kad skundas 
nepriimtinas, jei vartotojas negali pateikti 
tokio įrodymo. Be to, valstybės narės 
turėtų turėti galimybę nustatyti 
žemiausias vertes, dėl kurių teikiamas 
skundas, kad būtų išvengta 
neproporcingai mažų, palyginti su 
faktinės GAS procedūros išlaidomis, 
ieškinių atvejų;

Or. en
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Pagrindimas
Reikėtų įdiegti tam tikras apsaugos priemones, kad būtų išvengta netinkamų bylų teikimo GAS 
subjektams taip jiems užkraunant nereikalingą naštą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant laikytis pripažinto laisvės 
principo, GAS procedūros rezultatai 
šalims neturėtų būti privalomi, nebent jos 
prieš pradedant procedūrą informuojamos 
apie privalomąjį rezultatų pobūdį ir 
pateikia aiškų savo sutikimą;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) GAS procedūroje svarbu 
konfidencialumas, todėl šioje direktyvoje 
turėtų būti numatytas mažiausias civilinio 
proceso teisės normų, pagal kurias 
numatoma, kaip apsaugoti GAS 
procedūros konfidencialumą tolesniuose 
civiliniuose ir komerciniuose teismo 
procesuose ar arbitražo metu, 
suderinamumo lygis;

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21c) siekiant paskatinti šalis naudotis 
GAS, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
jų taikymo ir senaties terminams taikomos 
taisyklės neužkirstų kelio šalims kreiptis į 
teismą ar arbitražą, jei jų pastangos 
išspręsti ginčą per GAS procedūrą nebūtų 
sėkmingos. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad šis rezultatas būtų 
pasiektas, nors šia direktyva ir 
nederinamos nacionalinės taikymo ir 
senaties terminams taikomos taisyklės. Šia 
direktyva neturėtų būti daromas poveikis 
tarptautinių susitarimų nuostatų dėl 
taikymo ir senaties terminų, kurias 
įgyvendina valstybės narės, pavyzdžiui, 
transporto teisės srityje, taikymui;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) šioje direktyvoje nenurodoma, kad, 
vartotojui pateikus skundą prieš 
komercinės veiklos subjektą, pastarasis 
privalo dalyvauti GAS procedūrose arba 
kad šių procedūrų rezultatai jas yra 
privalomi. Vis dėlto, šia direktyva 
nepažeidžiamos jokios nacionalinės 
taisyklės, pagal kurias komercinės veiklos 
subjektai privalo dalyvauti tokiose 
procedūrose arba jų rezultatai komercinės 
veiklos subjektams yra privalomi, jeigu 
tokiais teisės aktais šalims netrukdoma 

(23) šioje direktyvoje nenurodoma, kad, 
vartotojui pateikus skundą prieš 
komercinės veiklos subjektą, pastarasis 
privalo dalyvauti GAS procedūrose arba 
kad šių procedūrų rezultatai jas yra 
privalomi. Vis dėlto, šia direktyva 
nepažeidžiamos jokios nacionalinės 
taisyklės, pagal kurias komercinės veiklos 
subjektai privalo dalyvauti tokiose 
procedūrose, arba jų atžvilgiu taikomos 
paskatos ar sankcijos, arba jų rezultatai 
komercinės veiklos subjektams yra 
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pasinaudoti savo teise kreiptis į teismų 
sistemą, įtvirtinta Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje; 

privalomi, jeigu laikomasi laisvės principo 
ir tokiais teisės aktais šalims netrukdoma 
pasinaudoti savo teise kreiptis į teismų 
sistemą, įtvirtinta Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje; 

Or. en

Pakeitimas 13

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 
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; 

(27) siekiant užtikrinti, kad GAS subjektai 
veiktų tinkamai ir veiksmingai, juos reikėtų 
atidžiai stebėti. Šiuo tikslu valstybės narės 
turėtų paskirti kompetentingą valdžios 
instituciją. Kadangi sektorinio GAS atveju 
gali būti sudėtinga pavesti atlikti 
stebėsenos uždavinius tik vienai valdžios 
institucijai, tokiu atveju valstybės narės 
turėtų turėti galimybę paskirti po 
kompetentingą valdžios instituciją 
kiekvienam sektoriui. 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 
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 
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sistemos metodikos taikymo; 

Or. en

Pakeitimas 14

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 vartotojų ir 
komercinės veiklos subjektų ginčus 
vartotojai galėtų pateikti nešališkas, 
nepriklausomas, skaidrias, veiksmingas ir 
sąžiningas alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūras taikantiems subjektams. 

Or. en

Pagrindimas
GAS sukurta kaip vartotojų teisių gynimo priemonė, kuria siekiama panaikinti nelygią 
komercinės veiklos subjektų, turinčių didesnes galimybes atlaikyti patirtus finansinius 
nuostolius ir sumokėti už teisinę gynybą, ir vartotojų, kurie, jei ne šis būdas, dėl finansinių 
išlaidų, kurios kartais gali būti didesnės nei pati ieškinio vertė, nesinaudotų savo teise kreiptis 
į teismą, padėtį.

Pakeitimas 15

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 

(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 GAS subjektui.
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procedūros).

Or. en

Pagrindimas
GAS apibrėžtis turėtų būti aiškiai nurodyta 4 straipsnyje dėl terminų apibrėžčių.

Pakeitimas 16

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;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas
Kai kurios GAS vidaus sistemos veikia labai gerai, jos gerai žinomos vartotojams, kurie, 
atrodo, yra patenkinti jų veikla ir duodamais rezultatais. Jei šiose vidaus sistemose bus 
laikomasi tų pačių veiklos kokybės kriterijų, t. y. nešališkumo, skaidrumo, veiksmingumo ir 
sąžiningumo, neturėtų būti jokios diskriminacijos tarp vidaus sistemų ir trečiųjų šalių.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio d a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūra – tai ginčo sprendimo ne 
teisme procedūra, kai dalyvaujančios 
šalys bando spręsti savo konfliktą 
dalyvaujant ginčų sprendimo subjektui, 
kuris pasiūlo arba priima sprendimą, arba 
sutaiko šalis, kad būtų lengviau rasti taikų 
sprendimą.

Or. en
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Pagrindimas
Reikia paaiškinimo, kad būtų aiškiai nustatytas direktyvos tikslas ir taikymo sritis.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Pasinaudojimas GAS procedūra

1. Valstybės narės skatina naudojimąsi 
alternatyviu ginčų sprendimu, jei reikia, 
taikydamos su GAS naudojimu susijusias 
paskatas arba sankcijas (jei GAS 
atsisakoma), tiek prieš prasidedant teismo 
procesui, tiek jam jau prasidėjus. 
2. Teismas, kuriam pateiktas ieškinys, 
prireikus ir atsižvelgdamas į visas bylos 
aplinkybes, ragina šalis sprendžiant ginčą 
naudotis GAS. Teismas taip pat gali 
paraginti šalis dalyvauti informaciniuose 
naudojimuisi GAS procedūra skirtuose 
posėdžiuose, jei tokie posėdžiai rengiami 
ir juose paprasta dalyvauti, ir teikti šalims 
informaciją apie GES sistemą pagal 
[priėmimo datą įrašo Leidinių biuras] 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. [numerį įrašo 
Leidinių biuras] dėl vartotojų ginčų 
elektroninio sprendimo (Reglamentas dėl 
vartotojų GES).
3. Nė viena šio reglamento nuostata 
netrukdo šalims naudotis savo teise 
kreiptis į teisminę sistemą.

Or. en

Pagrindimas
Šalis reikėtų skatinti naudotis GAS. Kita vertus, nustačius privalomą kreipimąsi pagal GAS 
procedūrą arba dalyvavimą joje, kiltų problemų dėl teisės kreiptis į teismą. Todėl manytina, 
kad valstybėms narėms būtų naudinga skatinti GAS procedūros taikymą ir, remiantis 
Direktyvos 2008/52/EB 5 straipsnio nuostatomis, reikėtų paminėti teismų galimybę nurodant 
šalims GAS alternatyvą ir pabrėžti, kad valstybėse narėse gali būti išlaikytos galiojančios 
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sistemos, pagal kurias GAS procedūra privaloma arba taikomos paskatos ar sankcijos 
siekiant paskatinti ja naudotis.

Pakeitimas 19

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 šiuolaikišką interneto svetainę, 
kurioje šalys galėtų gauti informacijos 
apie GAS procedūrą ir pateikti elektroninį 
skundą;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetencija ir nešališkumas Kompetencija, nepriklausomumas ir 
nešališkumas 

Or. en

Pagrindimas
Nepriklausomumo ir nešališkumo principai nėra vienodi. Pagal 1998 ir 2001 m. Komisijos 
rekomendacijas reikia apsaugoti už alternatyvų ginčų sprendimą atsakingų fizinių asmenų 
nepriklausomumą kaip būtiną sąlygą nešališkumui.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad už ginčų 
alternatyvų sprendimą atsakingi fiziniai 
asmenys būtų kompetentingi ir nešališki. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad už 
alternatyvų ginčų sprendimą atsakingi 
fiziniai asmenys būtų kompetentingi ir 
nepriklausomi ir nešališki. Tai 
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Tai garantuojama pasirūpinant, kad: garantuojama pasirūpinant, kad:

Or. en

Pagrindimas
Nepriklausomumo ir nešališkumo principai nėra vienodi. Pagal 1998 ir 2001 m. Komisijos 
rekomendacijas reikia apsaugoti už alternatyvų ginčų sprendimą atsakingų fizinių asmenų 
nepriklausomumą kaip būtiną sąlygą nešališkumui. 

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jie turėtų reikiamų ginčų alternatyvaus
sprendimo žinių, įgūdžių ir patirties;

(a) jie turėtų reikiamų alternatyvaus ginčų
sprendimo ar teisminio vartotojų ginčų 
sprendimo ir žinių, įgūdžių ir patirties, taip 
pat išmanytų teisę;

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jie negalėtų būti atstatydinti iš pareigų 
be pagrįstos priežasties;

(b) jie būtų skiriami nustatytam 
laikotarpiui ir negalėtų būti atstatydinti iš 
pareigų be pagrįstos priežasties;

Or. en
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vadovaudamosi 1 dalies a punktu, 
valstybės narės užtikrina specialių 
mokymo programų už alternatyvų ginčų 
sprendimą atsakingiems fiziniams 
asmenims sukūrimą. Komisija teikia 
pagalbą valstybėms narėms kuriant tokias 
mokymo programas ir kokybės kontrolės 
priemones.

Or. en

Pagrindimas
Fiziniams asmenims, norintiems vykdyti GAS procedūrą, turi būti suteikta galimybė gauti 
tinkamą mokymą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Vadovaudamosi 1 dalies c punktu, 
valstybės narės užtikrina, kad už 
alternatyvų ginčų sprendimą atsakingi 
fiziniai asmenys atskleistų visas 
aplinkybes, kurios gali ar manoma, kad 
gali daryti poveikį jų nepriklausomumui 
arba sukelti interesų konfliktą. 
Valstybės narės užtikrina, kad, esant 
tokioms aplinkybėms, susijęs asmuo 
sutiktų veikti ar toliau veiktų tik tuomet, 
kai šalys aiškiai sutinka su ta veikla ir 
toks asmuo būtų tikras, jog galės visiškai 
nepriklausomai atlikti GAS procedūrą, 
kad būtų užtikrintas visiškas 
nešališkumas.
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Valstybės narės užtikrina, kad šioje dalyje 
nustatytas įpareigojimas atskleisti 
reikiamą informaciją būtų tęstinis, 
galiojantis visos GAS procedūros metu.

Or. en

Pagrindimas
Nepriklausomumo ir nešališkumo principai nėra vienodi. Pagal 1998 ir 2001 m. Komisijos 
rekomendacijas reikia apsaugoti už alternatyvų ginčų sprendimą atsakingų fizinių asmenų 
nepriklausomumą kaip būtiną sąlygą nešališkumui. 

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Jeigu už alternatyvų ginčą sprendimą 
atsakingi fiziniai asmenys nėra įdarbinti 
tik komercinės veiklos subjekto, pagal 1b 
dalį reikia atskleisti šias aplinkybes:
a) visus asmeninius ar verslo ryšius su 
viena ar daugiau šalių;
b) visus finansinius ar kitokius interesus, 
tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su 
GAS procedūros rezultatu;
c) susijusį asmenį, pagal bet kokius 
įgaliojimus veikiantį vienos ar daugiau 
šalių vardu ne GAS tikslais.

Or. en

Pagrindimas
Nepriklausomumo ir nešališkumo principai nėra vienodi. Pagal 1998 ir 2001 m. Komisijos 
rekomendacijas reikia apsaugoti už alternatyvų ginčų sprendimą atsakingų fizinių asmenų 
nepriklausomumą kaip būtiną sąlygą nešališkumui. 
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Kai už ginčų sprendimą atsakingi 
fiziniai asmenys yra įdarbinti tik 
komercinės veiklos subjekto, 
vadovaudamosi 1 dalies c punktu, 
valstybės narės užtikrina, kad jie atitiktų 
šiuos reikalavimus:
a) aukščiausios vadovybės būtų paskirti 
pakankamai ilgam laikui, kad būtų 
užtikrintas jų veiksmų 
nepriklausomumas;
b) neturėtų hierarchinio ryšio su veiklos 
vadovybe, ypač su atsakingais už ryšius su 
vartotojais asmenimis;
c) jų atlyginimas nepriklausytų nuo GAS 
procedūros rezultatų;
d) būtų sukurtas atskiras biudžetas, iš 
kurio būtų teikiami pakankami ištekliai, 
kad būtų užtikrintas GAS procedūros 
veiksmingumas.

Or. en

Pagrindimas
Norint užtikrinti už ginčą alternatyvų ginčų sprendimą atsakingų fizinių asmenų, kurie 
įdarbinti tik komercinės veiklos subjekto, nepriklausomumą ir nešališkumą, būtinos specialios 
taisyklės.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
GAS procedūra priimtų sprendimų 

teisėtumas
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1. Valstybės narės užtikrina, kad dėl GAS 
procedūros rezultato vartotojas 
neprarastų apsaugos, teikiamos pagal 
privalomas valstybės narės, kurioje 
įsteigtas GAS subjektas, teisės nuostatas.
2. Tarpvalstybinių vartotojų ginčų atveju 
valstybės narės užtikrina, kad dėl GAS 
procedūros rezultato vartotojas 
neprarastų apsaugos, jam suteikiamos 
nuostatomis, nuo kurių negali būti 
nukrypstama susitarimu pagal vartotojo 
įprastinės gyvenamosios vietos valstybės 
narės teisę 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms 
taikytinos teisės (Roma I)1 6 straipsnyje 
nurodytais atvejais. 
_____________
1 OL L 177, 2008 7 4, p. 6.

Or. en

Pagrindimas
GAS subjektai spendimą gali priimti remdamiesi ne vien įstatymais, bet ir kitokiomis 
taisyklėmis (pvz., savireguliavimo kodeksais ir kt.). Todėl būtina, kad dėl tokių taisyklių 
nebūtų priimtas sprendimas, dėl kurio vartotojas netektų teisės į aukštesnio lygio apsaugą,
suteikiamą pagal nacionalinę teisę. Tarpvalstybiniais atvejais, kai taikomas reglamentas 
„Roma I“, pagal gyvenamosios valstybės teisę galima užtikrinti geresnę apsaugą nei pagal 
valstybės narės, kurioje įsteigtas GAS subjektas, teisę. Bet kuriuo atveju dėl GAS procedūros 
pagal taikomą teisę užtikrinama apsauga neturėtų susilpnėti.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės užtikrina, kad GAS 
subjektai savo interneto svetainėse 
paprasta paprastam naudotojui 
suprantama kalba paskelbtų, o savo 
patalpose paprašius pateiktų spausdintinę 
viešą informaciją apie: 
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Or. en

Pakeitimas 30

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 alternatyvų ginčų sprendimą
atsakingų fizinių asmenų sąrašą, jų 
gyvenimo aprašymus, įskaitant jų 
kompetencijos sritis, jų paskyrimo tvarką 
ir jų įgaliojimų trukmę;

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) ginčų, kuriuos jie kompetentingi 
spręsti, rūšis;

(d) ginčų, kuriuos jie kompetentingi 
spręsti, rūšis, įskaitant, jei taikoma, 
žemiausias vertes, dėl kurių teikiamas 
skundas;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) sąnaudas, jei tokių būtų, kurias turės 
padengti šalys;

(i) sąnaudas, jei tokių būtų, kurias turės 
padengti šalys, įskaitant išlaidų priskyrimo 
taisykles procedūros pabaigoje;
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Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ka) baudas už šalims privalomo 
sprendimo nevykdymą.

Or. en

Pakeitimas 34

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 paprašius, savo patalpose 
pateiktų spausdintines viešas metinės 
veiklos ataskaitas. Šiose ataskaitose 
pateikiama toliau nurodyta informacija 
apie vidaus ir tarpvalstybinius ginčus:

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) pasikartojančias problemas, dėl kurių 
kyla vartotojų ir komercinės veiklos 
subjektų ginčų, kurias galima papildyti 
svarbiausiais sprendimais, ypač pridedant 
patarimus, kaip reikėtų spręsti šiuos 
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klausimus; 

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) GAS procedūra priimtų sprendimų 
įvykdymo norma, jei žinoma;

(e) GAS procedūra priimtų sprendimų 
įvykdymo norma; 

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) GAS procedūra vartotojams yra 
nemokama arba kainuoja nebrangiai; 

(c) GAS procedūra vartotojams yra 
nemokama arba kainuoja nebrangiai; visos 
galimos išlaidos turi būti proporcingos 
vertei, dėl kurios teikiamas skundas;

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) gavęs skundą GAS subjektas iš karto 
po visų GAS procedūrai vykdyti 
reikalingų dokumentų gavimo informuoja 
ginčo šalis;
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Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio d dalis

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) ginčas išsprendžiamas per 90 darbo 
dienų nuo datos, kai šalys buvo 
informuotos, kad pateiktas skundas.
Sudėtingų ginčų atveju GAS subjektas šį 
laikotarpį gali pratęsti.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant garantuoti GAS procedūros 
veiksmingumą, valstybės narės užtikrina, 
kad iš vartotojų, prieš pateikiant skundą 
GAS subjektui, būtų reikalaujama mėginti 
rasti taikų ginčo sprendimą tiesiogiai su 
komercinės veiklos subjektu. Valstybės 
narės gali įgalioti GAS subjektus 
reikalauti įrodymo, kad tokio mėginimo 
būta, ir nuspręsti, kad skundas 
nepriimtinas, jei vartotojas negali pateikti 
tokio įrodymo. 

Or. en

Pagrindimas
Siekiant išvengti per didelio GAS subjektų darbo krūvio, GAS subjektui turėtų būti teikiamos
tik tinkamos bylos. Todėl būtina apriboti bylų priimtinumą reikalaujant, kad vartotojas 
pirmiausia mėgintų išspręsti problemą su komercinės veiklos subjektu ir tik tokiam mėginimui 
nepavykus naudotųsi GAS. 
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės gali apriboti ginčo 
teikimo GAS procedūrai priimtinumą 
nustatydamos žemiausias vertes, dėl kurių 
teikiamas skundas, atsižvelgdamos į tai, ar 
ieškinio vertė nėra neproporcingai 
mažesnė už faktines GAS procedūros 
išlaidas.

Or. en

Pagrindimas
Valstybėms narėms gali būti naudinga nustatyti žemiausias vertes, dėl kurių teikiamas 
skundas, siekiant išvengti nepagrįstų bylų teikimo GAS procedūrai.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) jei šalys yra nepatenkintos procedūros 
vykdymu arba eiga, jos gali bet kuriuo 
procedūros etapu iš jos pasitraukti; šalys 
apie šią teisę informuojamos prieš 
pradedant procedūrą;

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) GAS procedūros rezultatas nė vienai 
dalyvaujančiai šaliai negali būti 
privalomas, išskyrus atvejus, kai šalys 
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prieš pradedant procedūrą informuojamos 
apie tokio rezultato privalomąjį pobūdį ir 
jos pateikia aiškų sutikimą.

Or. en

Pagrindimas
Kai kurie GAS subjektai priima privalomus sprendimus. Vadovaujantis laisvės principu, 
sprendimai ginčo šalims neturėtų būti privalomi, išskyrus atvejus, kai jos apie tai žino prieš 
pradedant procedūrą ir iš anksto sutinka su tokiu sprendimu. Tai būtina, siekiant išsaugoti 
teisę kreiptis į teismą, kai šalys nepatenkintos procedūros rezultatu.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies a punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) dalyvavimas procedūroje nepanaikina 
galimybės ieškoti teisinės gynybos būdų 
vykdant įprastą teismo procesą;

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
GAS procedūros konfidencialumas

1. Valstybės narės užtikrina, išskyrus 
atvejus, kai ginčo šalys susitaria kitaip, 
kad nei GAS subjektai, nei už alternatyvų 
ginčų sprendimą atsakingi fiziniai
asmenys nebūtų verčiami civiliniuose ir 
komerciniuose teismo procesuose ar 
arbitražo metu teikti įrodymų dėl 
informacijos, tiesiogiai ar netiesiogiai 
susijusios su GAS procedūra, išskyrus 
šiuos atvejus:
a) kai tai būtina dėl viršenybę turinčių 
atitinkamos valstybės narės viešosios 
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politikos interesų, visų pirma kai reikia 
užtikrinti vaiko interesų apsaugą arba 
išvengti fizinės ar psichologinės žalos 
asmeniui;
b) kai atskleisti GAS procedūros rezultatą 
būtina, kad tas rezultatas būtų 
įgyvendintas ar privalomai vykdomas.
2. Nė viena 1 dalies nuostata neužkerta 
kelio valstybėms narėms imtis griežtesnių 
priemonių GAS procedūros 
konfidencialumui apsaugoti. 

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b straipsnis
GAS procedūros poveikis taikymo ir 

senaties terminams
1. Valstybės narės užtikrina, kad šalims, 
kurios siekdamos išspręsti ginčą 
pasirenka GAS, dėl GAS procedūros metu 
pasibaigusių taikymo ir senaties terminų 
nebūtų užkertamas kelias vėliau pradėti 
su tuo ginču susijusį teismo procesą ar 
kreiptis į arbitražą.
2. Šio straipsnio 1 dalimi nedaromas 
poveikis tarptautinių susitarimų, kurių 
šalys yra valstybės narės, nuostatų dėl 
taikymo ir senaties terminų taikymui.

Or. en

Pagrindimas
Naudojimasis GAS neturėtų kliudyti naudotis teise į įprastas teismines procedūras.
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai informuotų vartotojus apie GAS 
subjektus, kurių paslaugomis jie naudojasi 
ir kurie yra kompetentingi nagrinėti 
galimus tų subjektų ir vartotojų ginčus. 
Teikiant šią informaciją nurodomi
atitinkamų GAS subjektų interneto 
svetainių adresai bei tai, ar komercinės 
veiklos subjektas yra įsipareigojęs 
naudotis jų paslaugomis ginčams su 
vartotojais spręsti.

Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsteigti komercinės veiklos 
subjektai informuotų vartotojus apie GAS 
subjektus, kurių paslaugomis jie naudojasi 
ir įsipareigoja naudotis ir kurie yra 
kompetentingi nagrinėti galimus tų 
subjektų ir vartotojų ginčus. Teikiant šią 
informaciją nurodoma atitinkamų GAS 
subjektų kontaktinė informacija ir
interneto svetainių adresai 

Or. en

Pagrindimas
Siekiant pernelyg neapkrauti komercinės veiklos subjektų ir vartotojui teikti tik tokią 
informaciją, kuri jam padėtų, komercinės veiklos subjektai turėtų informuoti apie GAS 
subjektus, kurių paslaugomis jie įsipareigoja naudotis. Kontaktiniai duomenys taip pat galėtų 
būti vertingas informacijos vartotojams šaltinis.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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 kai komercinės 
veiklos subjektas atmeta jam vartotojo 
tiesiogiai pateiktą skundą. Taip pat 
nurodoma, kaip gauti daugiau informacijos 
apie atitinkamą GAS subjektą ir jo 
paslaugų naudojimo sąlygas.
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Or. en

Pagrindimas
Nuolatinis tokios informacijos teikimas pranešimo patvirtinimuose būtų pernelyg didelė našta 
komercinės veiklos subjektams ir tai duotų mažą pridėtinę vertę vartotojui, kuris informaciją 
apie GAS skaitys tik tuomet, kai kils ginčas.

Pakeitimas 49

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. Sektorinio GAS atveju 
valstybės narės gali paskirti po 
kompetentingą valdžios instituciją 
kiekvienam sektoriui. Apie paskirtas
valdžios institucijas kiekviena valstybė 
narė praneša Komisijai.

Or. en

Pagrindimas
Kai kurie GAS subjektai yra sektoriniai. Būtų labai sudėtinga tik vienai valdžios institucijai 
pavesti atlikti visus sektorius apimančias stebėsenos užduotis ir tai būtų didelė našta tokiai 
valdžios institucijai. Turėtų būti palikta galimybė valstybėms narėms, neturinčioms vienos 
visuose sektoriuose kompetentingos valdžios institucijos, turėti po kompetentingą instituciją 
kiekvienam sektoriui.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija skiriama kompetentinga 
institucija, atsakinga už Europos lygmens 
GAS subjektų veiklos ir plėtros stebėseną, 
ji tiesiogiai iš tų institucijų gauna 
pranešimus.
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Or. en

Pagrindimas
Reikėtų skatinti Europos lygmens GAS subjektų kūrimą. Todėl būtų naudinga palengvinti 
pranešimų teikimą tokiems subjektams ir Komisijai pavesti atlikti stebėseną.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) GAS procedūra priimtų sprendimų 
įvykdymo norma, jei žinoma;

(d) GAS procedūra priimtų sprendimų 
įvykdymo norma;

Or. en

Pagrindimas
GAS subjektai turėtų būti atsakingi už sprendimų rezultatų įvykdymo stebėseną. Tai svarbus 
GAS sistemos veiksmingumo rodiklis ir jis padėtų vartotojams ir įmonėms apsispręsti, ar 
verta imtis GAS procedūros.

Pakeitimas 52

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) pasikartojančias problemas, dėl kurių 
kyla vartotojų ir komercinės veiklos 
subjektų ginčų, kurias galima papildyti 
svarbiausiais sprendimais, ypač pridedant 
patarimus, kaip reikėtų spręsti šiuos 
klausimus;

Or. en

Pagrindimas
Siekiant palengvinti keitimąsi gerosios patirties pavyzdžiais, būtų naudinga, kad GAS 
subjektai, išlaikydami konfidencialumą, pateiktų jų išnagrinėtų bylų sprendimo gaires.
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kiekviena kompetentinga valdžios 
institucija, remdamasi pagal 1 dalį atliktu 
vertinimu, parengia 1 dalyje nustatytas 
sąlygas atitinkančių GAS subjektų, apie 
kuriuos jai buvo pranešta, sąrašą.

Or. en

Pagrindimas
Turėtų būti aišku, kad valdžios institucijos neturi įgaliojimų savo nuožiūra atsisakyti į sąrašą 
įtraukti GAS, jei iš vertinimo rezultatų matyti, kad GAS sistema laikomasi II skyriaus 
nuostatų. 

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pagal 16 straipsnio 1 dalį 
kompetentingai valdžios institucijai 
pranešama apie informacijos pakeitimus, 
sąrašas atnaujinamas nedelsiant ir 
atitinkama informacija perduodama 
Komisijai. 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.

3. Jeigu pagal 16 straipsnio 1 dalį 
kompetentingai valdžios institucijai 
pranešama apie informacijos pakeitimus, 
sąrašas atnaujinamas nedelsiant ir 
atitinkama informacija perduodama 
Komisijai. Komisija parengia GAS 
subjektų, apie kuriuos jai pranešta pagal šio 
straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnio 3 dalį, 
sąrašą ir gavusi informacijos apie 
pakeitimus, kaip nurodyta 2 dalies trečios 
pastraipos antrame sakinyje, jį atnaujina.

Or. en

Pagrindimas
Į sąrašą taip pat reikėtų įtraukti Europos lygmens GAS subjektus, apie kuriuos tiesiogiai 
pranešama Komisijai.
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekviena kompetentinga valdžios 
institucija savo interneto svetinėse arba 
kitomis, jų nuomone, tinkamomis 
priemonėmis skelbia 3 dalyje nurodytą 
suvestinį GAS subjektų sąrašą. Šioje 
ataskaitoje pirmiausia:

5. Kiekviena kompetentinga valdžios 
institucija savo interneto svetinėse arba 
kitomis, jų nuomone, tinkamomis 
priemonėmis skelbia ir Komisijai siunčia 3 
dalyje nurodytą suvestinį GAS subjektų 
sąrašą. Šioje ataskaitoje pirmiausia:

Or. en

Pagrindimas
Siekiant tinkamo Komisijos ir nacionalinių kompetentingų valdžios institucijų 
bendradarbiavimo, pageidautina, kad pastarosios siųstų savo ataskaitas Komisijai, kuri 
apibendrintų informaciją ir taip Komisijai būtų lengviau rinkti informaciją.


