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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė palankiai vertina tai, kad bendras Komisijos pasiūlytos naujosios 
Vartotojų programos tikslas yra suteikti daugiau galių vartotojams bendrojoje rinkoje, ir visų 
pirma tai, kad visoje Europoje bus įgyvendinamos priemonės standartų ir praktikos 
pažeidimams nustatyti ir veiksmingai pašalinti. Labai svarbu yra tai, kad vartotojai galėtų 
tvirtai naudotis savo teisėmis pagal Sąjungos teisę, o nesėkmės atveju galėtų tikėtis, kad bus 
veiksmingai užtikrintas tų teisių įgyvendinimas ir sudarytos lengvos sąlygos veiksmingai 
atlyginti žalą.

Atsižvelgdama į tai, nuomonės referentė pritaria esamiems pasiūlymams dėl vartotojų ginčų 
elektroninio sprendimo (reglamentas dėl vartotojų GES) ir dėl vartotojų ginčų alternatyvaus 
sprendimo (direktyva dėl vartotojų GAS) ir todėl teikia keletą pasiūlymo dėl Vartotojų 
programos pakeitimų, kad būtų užtikrintas pakankamas šių iniciatyvų finansavimas.

Kalbant apie 4 tikslą (vykdymo užtikrinimas), nuomonės referentė mano, kad turėtų būti 
aktyviau bendradarbiaujama su programoje nedalyvaujančiomis trečiosiomis šalimis 
administravimo ir vykdymo užtikrinimo srityje, visų pirma kartu skatinant tolesnį 
bendradarbiavimą su tarptautinėmis vartotojų teisių užtikrinimo srityje dirbančiomis 
organizacijomis.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) būtina tobulinti vartotojų apsaugą. 
Reikėtų nustatyti konkrečius tikslus dėl 
saugos, vartotojų informavimo ir švietimo, 
teisių, žalos atlyginimo ir vartotojų teisių 
užtikrinimo, kad būtų galima pasiekti šį 
bendrą tikslą. Turėtų būti reguliariai 
stebima ir vertinama priemonių, kurių 
imamasi pagal šią programą, reikšmė ir 
poveikis. Reikėtų parengti rodiklius, kad 
būtų galima vertinti vartotojų reikalų 
politiką;

(5) būtina tobulinti vartotojų apsaugą. 
Reikėtų nustatyti konkrečius tikslus dėl 
saugos, vartotojų informavimo ir švietimo, 
teisių, žalos atlyginimo ir vartotojų teisių 
užtikrinimo, kad būtų galima pasiekti šį 
bendrą tikslą. Turėtų būti reguliariai 
stebima ir vertinama priemonių, kurių 
imamasi pagal šią programą, reikšmė ir 
poveikis ir visada atsižvelgiama į teisės 
aktų supaprastinimo, pažangaus 
reglamentavimo ir vartotojų išlaidų bei 
MVĮ tenkančios administracinės naštos 
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mažinimo privalumus. Reikėtų parengti 
rodiklius, kad būtų galima vertinti 
vartotojų reikalų politiką;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 3 tikslas. Teisės ir žalos atlyginimas: 
įtvirtinti vartotojų teises, visų pirma 
vykdant reglamentavimo veiklą ir 
pagerinant galimybes naudotis teise į žalos 
atlyginimą, įskaitant alternatyvų ginčų 
sprendimą.

c) 3 tikslas. Teisės ir žalos atlyginimas: 
įtvirtinti vartotojų teises, visų pirma 
vykdant pažangaus reglamentavimo veiklą 
ir pagerinant galimybes naudotis teise į 
prieinamą žalos atlyginimą, įskaitant 
alternatyvų ginčų sprendimą.

Šio tikslo įgyvendinimas bus matuojamas 
visų pirma remiantis alternatyviu 
tarpvalstybinių ginčų sprendimu ir visoje 
Sąjungoje veiksiančia ginčų sprendimo 
sistema.

Šio tikslo įgyvendinimas bus matuojamas 
visų pirma remiantis alternatyviu vidaus ir 
tarpvalstybinių ginčų sprendimu ir visoje 
Sąjungoje veiksiančia ginčų sprendimo 
sistema.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 4 tikslas. Vykdymo užtikrinimas: remti 
vartotojų teisių užtikrinimą stiprinant 
nacionalinių priežiūros institucijų 
bendradarbiavimą ir konsultuojant 
vartotojus.

d) 4 tikslas. Vykdymo užtikrinimas: 
Vykdymo užtikrinimas: remti vartotojų 
teisių užtikrinimą stiprinant nacionalinių 
priežiūros institucijų bendradarbiavimą ir 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
bei konsultuojant vartotojus

Šio tikslo įgyvendinimas bus matuojamas 
visų pirma remiantis informacijos srauto 
lygiu, bendradarbiavimu pasitelkiant 

Šio tikslo įgyvendinimas bus matuojamas 
visų pirma remiantis informacijos srauto 
lygiu, bendradarbiavimu pasitelkiant 
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Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo 
tinklą ir Europos vartotojų centrų veikla.

Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo 
tinklą ir Europos vartotojų centrų veikla, 
taip pat bendradarbiavimo su 
tarptautinėmis organizacijomis lygiu..

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III tikslo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Teisėkūros ir kitų reguliavimo iniciatyvų 
vartotojų apsaugos srityje rengimas, 
perkėlimo į nacionalinę teisę vertinimas, 
stebėsena, įvertinimas, įgyvendinimas ir 
vykdymo užtikrinimas valstybėse narėse, 
bendro reguliavimo ir savireguliavimo 
iniciatyvų skatinimas, įskaitant:

8. Teisėkūros ir kitų reguliavimo iniciatyvų 
vartotojų apsaugos srityje rengimas, 
perkėlimo į nacionalinę teisę vertinimas, 
stebėsena, įvertinimas, įgyvendinimas ir 
vykdymo užtikrinimas valstybėse narėse, 
bendro reguliavimo ir savireguliavimo 
iniciatyvų skatinimas, įskaitant:

c) tyrimus, išankstinį ir baigiamąjį 
vertinimus, poveikio vertinimą, viešas 
konsultacijas, galiojančių teisės aktų 
vertinimą;

a) tyrimus ir pažangaus reglamentavimo 
veiklą, t. y. išankstinį ir baigiamąjį 
vertinimus, poveikio vertinimą, viešas 
konsultacijas, galiojančių teisės aktų 
vertinimą ir supaprastinimą;

d) seminarus, konferencijas, praktinius 
seminarus ir suinteresuotųjų šalių bei 
ekspertų susitikimus;

b) seminarus, konferencijas, praktinius 
seminarus ir suinteresuotųjų šalių bei 
ekspertų susitikimus;

e) lengvai prieinamų viešų duomenų bazių, 
kuriose pateikiami duomenys apie 
Sąjungos vartotojų apsaugos teisės aktų 
įgyvendinimą, kūrimą ir priežiūrą;

c) lengvai prieinamų viešų duomenų bazių, 
kuriose pateikiami duomenys apie 
Sąjungos vartotojų apsaugos teisės aktų 
įgyvendinimą, kūrimą ir priežiūrą;

ca) vartotojų apsaugai palankios veiklos 
skatinimą siekiant mažinti MVĮ tenkančią 
administracinę naštą; 

f) pagal Programą vykdomų veiksmų 
vertinimą.

d) pagal Programą vykdomų veiksmų 
vertinimą.

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV tikslo 10 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) administracinį bendradarbiavimą ir 
bendradarbiavimą teisės aktų vykdymo 
užtikrinimo srityje su Programoje 
nedalyvaujančiomis trečiosiomis šalimis.

d) administracinį bendradarbiavimą ir 
bendradarbiavimą teisės aktų vykdymo 
užtikrinimo srityje su Programoje 
nedalyvaujančiomis trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis.

Or. en


