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Pranešimas A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Europos bendroji elektroninių ryšių rinka 

COM(2013) 0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

26 straipsnio 1 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) bet kokius susitarimus d÷l 

kompensavimo ir pinigų grąžinimo, 

įskaitant aiškią nuorodą į galutinių 

paslaugų gav÷jų įstatymais numatytas 

teises, kurie bus taikomi, jei paslaugų 

kokyb÷ neatitinka sutartyje numatytos 

kokyb÷s; 

f) bet kokius susitarimus d÷l 

kompensavimo ir pinigų grąžinimo, 

įskaitant aiškią nuorodą į galutinių 

paslaugų gav÷jų įstatymais numatytas 

teises, įskaitant teisę nutraukti sutartį, 

kurie bus taikomi, jei paslaugų kokyb÷ 

neatitinka sutartyje numatytos kokyb÷s; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo metu n÷ra ES lygmeniu taikomos nuostatos d÷l sutarties nutraukimo esant elektroninių 
ryšio paslaugų veikimo neatitikimui (kiekviena valstyb÷ nar÷ pati nusprendžia). 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Galutiniai paslaugų gav÷jai turi teisę 

nutraukti sutartį be jokių išlaidų, jei jie 

pastebi elektroninių ryšių visuomenei 

teik÷jo siūlomus sutarties sąlygų 

pakeitimus, nebent siūlomi pakeitimai yra 

tik naudingi galutiniam paslaugų gav÷jui. 

Teik÷jai galutiniams paslaugų gav÷jams 

ne v÷liau kaip prieš m÷nesį tinkamai 

praneša apie numatomus tokius pakeitimus 

ir kartu praneša apie jų teisę nutraukti 

tokią sutartį be jokių išlaidų, jei naujos 

sąlygos jiems nepriimtinos. 2 dalis taikoma 

mutatis mutandis. 

4. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 

vartotojai tur÷tų teisę bet kada nutraukti 

sutartį nepatiriant jokių išlaidų, išskyrus 

lengvatin÷mis sąlygomis įsigytos įrangos, 

kuri buvo susieta su sutartimi, likutinę 

vertę ir pro rata temporis atlyginimą už 

pasinaudojimą bet kokiomis kitomis 

reklamin÷mis sąlygomis, kurios buvo taip 

įvardytos sudarant tą sutartį. Jei 

elektroninių ryšių visuomenei teik÷jas 

siūlo pakeisti sutarties sąlygas, jie ne 

v÷liau kaip prieš m÷nesį tinkamai praneša 

vartotojams apie numatomus tokius 

pakeitimus ir kartu apie jų teisę nutraukti 

sutartį be jokių išlaidų, jei naujos sąlygos 

jiems nepriimtinos. 2 dalis taikoma mutatis 

mutandis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Vartotojai tur÷tų būti įgalinti, t.y. jie turi tur÷ti teisę nuspręsti, ar jiems pokyčiai bus į naudą. 
Netur÷tų būti leidžiama savavališkai nustatyti mokesčių, nesusijusių su lengvatin÷mis 
sąlygomis įsigyta įranga ar reklaminiais pasiūlymais, nustatytais kaip tokiais sutarties 
sudarymo metu, nes d÷l to vartotojams varžoma teis÷ keisti teik÷ją ir mažinamas 
pasirinkimas. 

 

 


