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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 30
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Ši direktyva taikoma ir 
tarpininkavimui vartojimo srityje. Todėl 
joje turėtų būti atsižvelgta į tarpininkavimo 
šioje srityje ypatybes, t. y. perteikti
principai, išdėstyti 2001 m. balandžio 4 d. 
Komisijos rekomendacijoje 2001/310/EB 
dėl neteisminėms įstaigoms, atsakingoms 
už vartotojų ginčų sprendimą bendro 
sutarimo pagrindu, taikomų principų.

Or. en

Pagrindimas

Dabar tarpininkavimas vartojimo srityje reglamentuojamas dviem Komisijos 
rekomendacijomis, kuriose išdėstytų principų privalo laikytis neteisminės įstaigos, 
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dalyvaujančios alternatyviais būdais sprendžiant vartotojų ginčus (Rekomendacija 1998/257 
ir Rekomendacija 2001/310). Šie principai labai svarbūs norint užtikrinti sėkmingą 
alternatyvių ginčų sprendimo būdų taikymą. Todėl manome, kad Rekomendacijoje 2001/310 
(dėl vartotojų ginčų sprendimo bendro sutarimo pagrindu) išdėstyti skaidrumo, nešališkumo, 
veiksmingumo ir teisingumo principai turėtų būti perteikti nagrinėjamame direktyvos 
pasiūlyme.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 31
6 konstatuojamoji dalis

(6) Tarpininkavimas gali būti pigus ir greitas 
neteisminis ginčų sprendimo būdas 
civilinėse ir komercinėse bylose, taikant 
šalių poreikiams specialiai pritaikytą tvarką. 
Jeigu tarpininkaujant priimami pretenzijų 
sureguliavimo susitarimai, atsiranda daugiau 
galimybių, kad jie bus įvykdyti savanoriškai 
ir kad bus išsaugoti draugiški bei tvarūs 
santykiai tarp šalių. Šie privalumai ypač 
išryškėja situacijose, kurioms būdingi 
tarptautiniai požymiai.

Tarpininkavimas gali būti pigus ir greitas 
neteisminis ginčų sprendimo būdas 
civilinėse ir komercinėse bylose, taikant 
šalių poreikiams specialiai pritaikytą tvarką. 
Jeigu tarpininkaujant priimami susitarimai, 
atsiranda daugiau galimybių, kad jie bus 
įvykdyti savanoriškai ir kad bus išsaugoti 
draugiški bei tvarūs santykiai tarp šalių. Šie 
privalumai ypač išryškėja situacijose, 
kurioms būdingi tarptautiniai požymiai.

(Ši pakeitimas taikomas visam
nagrinėjamam teisėkūros tekstui; jį priėmus, 
reikėtų padaryti techninių pataisų visame 
tekste).

Or. fr

Pagrindimas

Terminas „pretenzijų sureguliavimas“ reiškia Prancūzijos teisėje (Civilinio kodekso 
2044 str.) aiškiai apibrėžtą sąvoką. Reguliuojant pretenzijas, galimi du tarpininkavimo 
atvejai:

– arba šalių nebando sutaikyti joks nepriklausomas ir nešališkas trečiasis asmuo,

– arba pretenzijos sureguliuojamos sėkmingai tarpininkaujant.

Taigi visi tarpininkavimo susitarimai nėra pretenzijų sureguliavimo susitarimai, ir visi 
pretenzijų sureguliavimo susitarimai nesudaromi po tarpininkavimo. Tai dvi skirtingos teisės 
sąvokos.
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Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 32
8 konstatuojamoji dalis

(8) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
procesams, kuriuose tarpininkas padeda 
dviems arba daugiau ginčo šalių draugiškai 
išspręsti ginčą, išskyrus arbitražinio 
pobūdžio procesus, tokius taip trečiųjų 
teismas, parlamento kontrolierių, vartotojų 
skundų nagrinėjimo procedūros, ekspertų 
išvados arba formalias rekomendacijas 
teikiančios institucijos administruojami 
procesai, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra 
privalomi ginčo sprendimui.

(8) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
procesams, kuriuose tarpininkas padeda 
dviems arba daugiau tarptautinio ginčo šalių 
draugiškai išspręsti ginčą, išskyrus 
arbitražinio pobūdžio procesus, tokius taip 
trečiųjų teismas, parlamento kontrolierių, 
vartotojų skundų nagrinėjimo procedūros, 
ekspertų išvados arba formalias 
rekomendacijas teikiančios institucijos 
administruojami procesai, neatsižvelgiant į 
tai, ar jie yra privalomi ginčo sprendimui.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo papildymu išaiškinama ir sukonkretinama direktyvos taikymo sritis.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 33
8 konstatuojamoji dalis

(8) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
procesams, kuriuose tarpininkas padeda 
dviems arba daugiau ginčo šalių draugiškai 
išspręsti ginčą, išskyrus arbitražinio 
pobūdžio procesus, tokius kaip trečiųjų 
teismas, parlamento kontrolierių, vartotojų 
skundų nagrinėjimo procedūros, ekspertų 
išvados arba formalias rekomendacijas 
teikiančios institucijos administruojami 
procesai, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra 
privalomi ginčo sprendimui.

(8) Ši direktyva turėtų būti taikoma 
procesams, kuriuose tarpininkas padeda 
dviems arba daugiau ginčo šalių draugiškai 
išspręsti ginčą, išskyrus arbitražinio 
pobūdžio procesus, tokius kaip trečiųjų 
teismas, taikintojų veiksmai, ekspertų 
išvados arba formalias ginčo sprendimui 
privalomas rekomendacijas teikiančios 
institucijos administruojami procesai. 

Or. fr
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Pagrindimas

Dabartinė redakcija kelia dviprasmybių. Tam tikram tarpininkavimui tarp specialistų ir 
vartotojų direktyva nebus taikoma. Tokiam tarpininkavimui rekomendacijos arba nuomonės 
nėra privalomos. Būtina atskirti arbitražinius ir neteisminius procesus, kurių paskirtis – teikti 
privalomojo pobūdžio nuomones ir rekomendacijas (pvz.: taikintojų, arbitrų ir kt. funkcijas).

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 34
9 konstatuojamoji dalis

(9) Būtina užtikrinti minimalų civilinio 
proceso taisyklių suderinamumą, kalbant 
apie tarpininkavimo poveikį senaties 
terminams ir tarpininko konfidencialumo 
užtikrinimą visuose paskesniuose 
teisminiuose procesuose. Ši direktyva taip 
pat turėtų suteikti galimybę teismui siūlyti 
šalims pasinaudoti tarpininkavimu, 
vadovaujantis principu, kad tarpininkavimas 
yra savanoriškas procesas.

(9) Būtina užtikrinti minimalų civilinio 
proceso taisyklių suderinamumą, kalbant 
apie tarpininkavimo poveikį senaties 
terminams ir tarpininko konfidencialumo 
užtikrinimą visuose paskesniuose
civiliniuose ir prekybiniuose teisminiuose 
procesuose bei arbitraže. Ši direktyva taip 
pat turėtų suteikti galimybę teismui 
informuoti šalis apie galimybę pasinaudoti 
tarpininkavimu, vadovaujantis principu, kad 
tarpininkavimas yra savanoriškas procesas.

Or. de

Pagrindimas

Tokia formuluotė yra aiškesnė ir ja labiau pabrėžiamas tarpininkavimo savanoriškumas.

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 35
10 konstatuojamoji dalis

(10) Tarpininkavimas neturėtų būti 
prastesnė alternatyva už teisminius procesus 
dėl to, kad pretenzijų sureguliavimo 
susitarimai priklauso nuo šalių geros valios 
juos vykdyti. Atsižvelgiant į tai, reikia 
užtikrinti, kad visos valstybės narės 
numatytų procedūrą, pagal kurią teismas
arba kita valdžios institucija nutarimu, 

(10) Tarpininkavimas neturėtų būti 
prastesnė alternatyva už teisminius procesus 
dėl to, kad pretenzijų sureguliavimo 
susitarimai priklauso nuo šalių geros valios 
juos vykdyti. Atsižvelgiant į tai, reikia 
užtikrinti, kad rašytinio pretenzijų 
sureguliavimo susitarimo šalys galėtų 
prašyti, kad jis būtų pripažintas, ir kad jo 
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sprendimu arba autentišku dokumentu
galėtų patvirtinti pretenzijų sureguliavimo 
susitarimą.

turinys turėtų vykdomąją galią tiek, kiek 
toks turinys gali būti pripažįstamas turinčiu 
vykdomąją galią valstybės narės, kurioje 
pateikiamas prašymas dėl pripažinimo 
ir / arba vykdymo, teisės sistemoje. 
Pretenzijų sureguliavimo susitarimui
vykdomąją galią nutartimi, sprendimu arba 
autentišku dokumentu gali suteikti teismas 
arba kita valdžios institucija, 
vadovaudamiesi valstybės narės, kurioje 
toks prašymas pateikiamas, teise.

Or. it

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 36
1 straipsnio 1 dalis

1. Šios direktyvos tikslas – sudaryti 
geresnes ginčų sprendimo sąlygas, skatinant 
naudoti tarpininkavimą ir užtikrinant 
patikimą ryšį tarp tarpininkavimo ir 
teisenos.

1. Šios direktyvos tikslas – sudaryti 
geresnes ginčų sprendimo sąlygas ir 
sudaryti palankias sąlygas juos spręsti 
draugiškai, skatinant naudoti tarpininkavimą 
ir informuojant apie tarpininkavimo ir 
teisenos sąsajų galimybę.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad draugiški ginčų sprendimo būdai turi daug pranašumų – yra paprasti, 
lankstūs, greiti ir pigesni – šiuo pasiūlymu turėtų būti siekiama skatinti ginčus spręsti 
geruoju.

Be to, tikslesnė redakcija būtina norint geriau apibrėžti direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 37
1 straipsnio 1 dalis

1. Šios direktyvos tikslas – sudaryti 
geresnes ginčų sprendimo sąlygas, skatinant 

1. Šios direktyvos tikslas – sudaryti 
geresnes ginčų sprendimo sąlygas ir 
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naudoti tarpininkavimą ir užtikrinant 
patikimą ryšį tarp tarpininkavimo ir 
teisenos.

sudaryti palankias sąlygas juos spręsti 
draugiškai, skatinant dažniau naudoti 
tarpininkavimą ir užtikrinant darnų ryšį tarp 
tarpininkavimo ir teisenos.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo papildymu išaiškinama ir sukonkretinama direktyvos taikymo sritis. 

Pakeitimą pateikė Bert Doorn

Pakeitimas 38
1 straipsnio 1 dalis

1. Šios direktyvos tikslas – sudaryti 
geresnes ginčų sprendimo sąlygas, skatinant 
naudoti tarpininkavimą ir užtikrinant 
patikimą ryšį tarp tarpininkavimo ir 
teisenos.

1. Šios direktyvos tikslas – sudaryti 
geresnes ginčų sprendimo sąlygas ir 
sudaryti palankias sąlygas tarptautinius 
klausimus spręsti draugiškai, skatinant 
naudoti tarpininkavimą ir užtikrinant darnų
ryšį tarp tarpininkavimo ir teisenos.

Or. nl

Pagrindimas

Galima direktyva turi būti reglamentuojami tik tarptautiniai ginčai.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 39
1 straipsnio 2 dalis

2. Ši direktyva taikoma civilinėms ir 
komercinėms byloms.

2. Ši direktyva taikoma tarptautinėms
civilinėms ir komercinėms byloms. Ja 
nereglamentuojamas nei mokestinių ar 
muitinių ginčų sprendimas, nei 
tarpininkavimas tarp specialistų.

Or. en
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Pagrindimas

Teismų bendradarbiavimo civilinėse bylose priemonės turėtų būti apribotos tarptautinių ryšių 
sritimi. Be to, siekiant neišplėsti direktyvos taikymo, ja neturėtų būti reglamentuojami 
mokesčiai ir muitai. Galų gale, kadangi įmonių santykiai pagrįsti sutarčių laisvės principu, 
jos irgi turėtų nepatekti į direktyvos galiojimo sritį.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 40
1 straipsnio 2 dalis

2. Ši direktyva taikoma civilinėms ir 
komercinėms byloms.

2. Ši direktyva taikoma tarptautiniam 
tarpininkavimui sprendžiant civilines ir 
komercines bylas. Ja nereglamentuojami 
mokestiniai, muitų ar administraciniai 
klausimai ir valstybės atsakomybė už 
veiksmus ar neveikimą įgyvendinant 
valstybės valdžią („acta iure imperii“). 

Or. fr

Pagrindimas

EB steigimo sutarties 65 straipsnyje numatoma, kad visa direktyvos taikymo sritis, o ne tik 
viena jos nuostatų, turi apsiriboti tarptautinio masto tarpininkavimu. Tam įrodyti pakanka 
absurdiško samprotavimo: jeigu pagal EB steigimo sutarties 65 straipsnį būtų leidžiama tam 
tikras priemones taikyti visiems ginčams, neatsižvelgiant į svetimumo kriterijų, triuškinantį
daugumą ginčų, kuriems jos būtų taikomos, būtų vidiniai ginčai. Todėl EB steigimo sutarties 
65 straipsnyje išdėstyti aiškūs nurodymai, kuriais pabrėžiama tiek būtinybė, kad jos pagrindu 
pasitelkiama priemonė prisidėtų prie gero vidaus rinkos veikimo, tiek sąlyga, kad tokia 
priemone ginamos civilinės teisės normos būtų akivaizdžiai pažeistos.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 41
1a straipsnis (naujas)

1a straipsnis
Pagal šią direktyvą tarptautinis 
tarpininkavimas yra procesas, kuriame:
a) žalos, kurią reikalaujama atlyginti, 
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atsiradimo vieta yra ne toje valstybėje 
narėje, kurioje yra vienos iš šalių 
registruota buveinė ar nuolatinė
gyvenamoji vieta;
b) ginčą sukėlę įvykiai vyko ne toje 
valstybėje narėje, kurioje yra vienos iš šalių 
registruota buveinė ar nuolatinė
gyvenamoji vieta;
c) šalių, kurioms tarpininkaujama, 
registruota buveinė ar nuolatinė
gyvenamoji vieta yra skirtingose valstybėse 
narėse;
d) bent vienos iš šalių registruota buveinė 
ar nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje 
valstybėje, o ne valstybėje narėje, kurioje 
turės ar turi būti vykdomas tarpininkavimu 
pasiektas susitarimas.
Tarpininkas įsisteigęs kitoje valstybėje, o ne 
valstybėje narėje, kurioje yra bent vienos iš 
šalių registruota buveinė ar nuolatinė
gyvenamoji vieta.

Or. fr

Pagrindimas

Tarpininkavimo procesas skiriasi nuo ginčų sprendimo teisme. Todėl norint apibrėžti, kas yra 
tarptautinis tarpininkavimas, būtina numatyti šią specifiką atitinkančių sprendimų. Šis 
apibrėžimas yra labai platus ir taikytinas visiems direktyvos straipsniams. Jo tiesioginis 
pagrindas – pirmojo svarstymo metu balsuojant priimti sprendimai dėl Europos vykdomojo 
rašto dėl apmokėjimo išdavimo procedūros ir diskusijos dėl smulkių ginčų.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 42
2 straipsnio a punkto 1 pastraipa

(a) „Tarpininkavimas“ – tai visi
procesai, kuriuose dviems ginčo šalims arba 
didesniam jų skaičiui susitarti padeda 
trečioji šalis, neatsižvelgiant į tai, ar 
procesas inicijuojamas šalių sprendimu, 
siūlant arba reikalaujant teismui, ar pagal 

(a) „Tarpininkavimas“ – tai procesai, 
kuriuose dvi ar daugiau ginčo šalių bando 
susitarti, padedamos tarpininko. Šis 
procesas gali būti inicijuojamas šalių 
sprendimu, šalių sutikimu siūlant arba 
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valstybės narės nacionalinę teisę. reikalaujant teismui.

Or. fr

Pagrindimas

Tokia formuluote nurodoma, kad tarpininkavimo tikslas – bandyti susitarti per tarpininką, 
kuris neprivalo šalims padėti. Taip pat patikslinama, kad bet kokia tarpininkavimo procedūra 
turi vykti šalių sutikimu. Tai esminė sėkmingo tarpininkavimo sąlyga.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 43
2 straipsnio a punkto 1 pastraipa

(a) „Tarpininkavimas“ – tai visi 
procesai, kuriuose dviems ginčo šalims arba 
didesniam jų skaičiui susitarti padeda 
trečioji šalis, neatsižvelgiant į tai, ar 
procesas inicijuojamas šalių sprendimu, 
siūlant arba reikalaujant teismui, ar pagal 
valstybės narės nacionalinę teisę.

(a) „Tarpininkavimas“ – tai visi 
procesai, kuriuose dviems ginčo šalims arba 
didesniam jų skaičiui susitarti savanoriškai
padeda tarpininkas, neatsižvelgiant į tai, ar 
procesas inicijuojamas šalių sprendimu, 
siūlant arba reikalaujant teismui.

Or. fr

Pagrindimas

Šalių noras turi būti esminis tarpininkavimo dalykas. Siūlomas apibrėžimas prieštarauja šalių 
laisvo apsisprendimo principui ir pažeidžia jų sutikimo teisę. Kita vertus, nuoroda į „trečiąją 
šalį“ galima atmesti draugiško tam tikros įmonės ginčų sprendimo galimybę, o tokiais
sprendimo būdais pagrįstos dauguma vartotojų ginčų sprendimo priemonių.

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 44
2 straipsnio a punkto 1 pastraipa

(a) „Tarpininkavimas“ – tai visi
procesai, kuriuose dviems ginčo šalims arba 
didesniam jų skaičiui susitarti padeda 
trečioji šalis, neatsižvelgiant į tai, ar 
procesas inicijuojamas šalių sprendimu, 
siūlant arba reikalaujant teismui, ar pagal 

(a) „Tarpininkavimas“ – tai savanoriška 
procedūra. Šis terminas reiškia organizuotą 
procesą, kai dvi ar daugiau šalių, 
padedamos tarpininko, stengiasi susitarti 
dėl ginčo sprendimo.
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valstybės narės nacionalinę teisę.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tiksliau apibrėžti terminą „tarpininkavimas“. Reikia aiškiai 
nurodyti, kad tarpininkavimas yra savanoriškas procesas.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 45
2 straipsnio b punktas

(b) „Tarpininkas“ – tai trečioji šalis, 
teikianti tarpininkavimo paslaugą, 
neatsižvelgiant į jos kategoriją arba profesiją 
atitinkamoje valstybėje narėje ir į tai, kaip ji
buvo paskirta ar paprašyta teikti tokią 
paslaugą.

(b) „Tarpininkas“ – tai bet koks asmuo, 
teikiantis tarpininkavimo paslaugą, 
neatsižvelgiant į jos kategoriją arba profesiją 
atitinkamoje valstybėje narėje ir į tai, kaip jis
buvo paskirtas ar paprašytas teikti tokią 
paslaugą.

Or. fr

Pagrindimas

Dauguma tarpininkavimo priemonių, naudojamų vartotojų ginčams spręsti – draugiški
įmonių ginčų sprendimo būdai. Todėl nuoroda į trečiąjį asmenį gali skatinti abejoti įmonės ir 
tarpininko ryšio, užtikrinančio vartotojui nemokamą tarpininkavimą, galimybe.

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 46
2 straipsnio b punktas

(b) „Tarpininkas“ – tai trečioji šalis, 
teikianti tarpininkavimo paslaugą, 
neatsižvelgiant į jos kategoriją arba profesiją 
atitinkamoje valstybėje narėje ir į tai, kaip ji
buvo paskirta ar paprašyta teikti tokią 
paslaugą.

(b) „Tarpininkas“ – tai bet koks trečiasis 
asmuo, paskirtas pagrįstai tikintis, kad 
tarpininkavimas bus vykdomas 
profesionaliai, nešališkai ir 
kompetentingai, neatsižvelgiant į jo
kategoriją arba profesiją atitinkamoje 
valstybėje narėje ir į tai, kaip jis buvo 
paskirtas ar paprašytas teikti tokią paslaugą.
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Or. de

Pagrindimas

Pradinis apibrėžimas, pateiktas Komiteto pasiūlyme, yra perdaug miglotas ir kelia teisinį 
nesaugumą. Nepageidautina ir netinkama rekomenduoti elgtis vadovaujantis vien Komisijos 
parengtu tarpininkų elgsenos kodeksu, kadangi ES įstatymų leidėjas nedalyvavo jį rengiant. 
Kita vertus, remiantis šiuo elgsenos kodeksu, būtų sukurta kodeksų hierarchija ir nuvertinti 
jau davę rezultatų valstybių narių elgesio kodeksai.

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 47
2 straipsnio ba punktas (naujas)

(ba) Pagal šią direktyvą tarptautiniu ginču 
laikomas atvejis, kai vienos iš 
tarpininkaujamo ginčo šalių buveinė arba 
nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne toje 
valstybėje narėje, kurioje vyksta 
tarpininkavimas.
Buveinė nustatoma remiantis 2000 m. 
gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose 
pripažinimo1 59 ir 60 straipsniais.
Sprendimas pripažinti ginčą tarptautiniu
turi būti priimamas tuo laiku, kai šalys 
susitaria pasinaudoti tarpininko 
paslaugomis.
1 OL L 12, 2001 1 16, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

EB steigimo sutarties 65 straipsniu, kuriuo remtasi rengiant direktyvą, ES kompetencijai 
priskiriami tiktai tarptautiniai ginčai. Bendrija nėra įgaliota spręsti aiškiai vidinio pobūdžio 
bylų. Sprendimo dėl tarptautinio ginčo priėmimo laikas nustatomas pagal Direktyvos 
7 straipsnio 1 dalį.
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Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 48
2a straipsnis (naujas)

2a straipsnis
1. Tarpininkavimo kokybę užtikrina 
kriterijai, išvardyti ir apibrėžti 1998 m. 
gegužės 30 d. Europos Komisijos 
rekomendacijoje 98/257/EB ir 2001 m. 
balandžio 4 d. rekomendacijoje 
2001/310/EB: nešališkumas, skaidrumas, 
efektyvumas, teisingumas, atstovavimas, 
savarankiškumas, prieštaravimas, 
teisėtumas ir laisvė. 
2. Valstybės narės skatina plėtoti 
nacionalinių įstaigų, siūlančių tarpininkų 
profesinio rengimo paslaugas, 
sertifikavimo sistemą.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tarpininkavimo kokybės svarbą, reikia ją traktuoti vadovaujantis ne vien 
4 straipsniu, bet ir 2a straipsniu. Be to, siekiant užtikrinti tarpininkavimo kokybę, reikia 
remtis ankstesniais Europos Komisijos darbais – 1998 m. gegužės 30 d. rekomendacija 
98/257/EB ir 2001 m. balandžio 4 d. rekomendacija 2001/310/EB. 

Tarpininko kompetencija paprastai priklauso nuo jo profesinės patirties, ir direktyvoje 
tarpininkų rengimas neturėtų būti įvardijamas kaip tarpininkavimo efektyvumo sąlyga. 
Vystantis tokiam profesiniam rengimui, valstybės narės turėtų skatinti plėtoti jį siūlančių 
įstaigų sertifikavimo sistemą, kad būtų užtikrinta jų darbo kokybė.

Pakeitimą pateikė Bert Doorn

Pakeitimas 49
2a straipsnis (naujas)

2a straipsnis
1. Pagal šią direktyvą ginčas laikomas 
tarptautiniu, kai bent vienos iš 
tarpininkaujamo ginčo šalių buveinė arba 
nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne toje 
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valstybėje narėje, kurioje vyksta 
tarpininkavimas.
2. Buveinė nustatoma vadovaujantis 
2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose 
pripažinimo 59 ir 60 straipsniais. 
3. Byla pripažįstama tarptautine 
atsižvelgiant į datą, kurią kompetentingam 
teismui pateikiamas Europos vykdomasis 
raštas dėl apmokėjimo šio reglamento 
prasme.

Or. nl

Pagrindimas

Galima direktyva turėtų būti taikoma tik sprendžiant tarptautines bylas.

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 50
3 straipsnio 1 dalis 

1. Teismas, kuriam paduodamas 
ieškinys, prireikus ir atsižvelgdamas į visas 
bylos aplinkybes, ragina šalis, sprendžiant 
ginčą, pasinaudoti tarpininkavimu. Bet 
kuriuo atveju teismas gali reikalauti, kad 
šalys dalyvautų informacinėje sesijoje apie 
tarpininkavimo naudą.

1. Teismas, kuriam paduodamas 
ieškinys, prireikus ir atsižvelgdamas į visas 
bylos aplinkybes, siūlo šalims, sprendžiant 
ginčą, pasinaudoti tarpininkavimu. 

Or. de

Pagrindimas

Kadangi tarpininkavimas yra savanoriškas procesas, teismas gali nebent pasiūlyti juo 
pasinaudoti. Dėl to negali būti ir prievolės dalyvauti informacinėje sesijoje apie 
tarpininkavimo naudą.
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Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 51
3 straipsnio 2 dalis

2. Ši direktyva nepažeidžia 
nacionalinės teisės aktų, pagal kuriuos 
tarpininkavimas yra privalomas arba kurie 
nustato paskatas ar sankcijas, taikytinas 
tarpininkavimui prieš prasidedant 
teisminiam procesui arba jam pasibaigus, 
jeigu tokie teisės aktai nepažeidžia teisės 
kreiptis į teismus, ypač tais atvejais, kai 
viena iš šalių gyvena valstybėje narėje, 
kitoje nei valstybė narė, kurioje yra teismas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 52
3 straipsnio 2a dalis (nauja)

2 a. Tarpininkavimas yra savanoriškas 
procesas.

Or. en

Pagrindimas

Derėtų aiškiau pabrėžti, kad tarpininkavimas yra savanoriškas procesas.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 53
3 straipsnio 2b dalis (nauja)

2b. Valstybės narės plačiai informuoja 
vartotojus apie tarpininkavimo galimybes ir 
pranašumus. Tiksli informacija apie 
tarpininkavimo galimybes turi būti 
suteikiama tuo metu, kai ir / arba toje 
vietoje, kur kyla ginčas.
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Or. fr

Pagrindimas

Geresnis supažindinimas su tarpininkavimo galimybėmis yra jo sėkmės būtina sąlyga.

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 54
4 straipsnis

Tarpininkavimo kokybės užtikrinimas Tarpininkavimo kokybės užtikrinimas

1. Komisija ir valstybės narės remia ir 
skatina tarpininkų bei tarpininkavimo 
paslaugas teikiančių organizacijų 
savanoriškų elgsenos kodeksų parengimą ir 
laikymąsi Bendrijos bei nacionaliniu 
lygmenimis ir kitus su tarpininkavimo 
paslaugų teikimu susijusius veiksmingus 
kontrolės mechanizmus.

1. Valstybės narės visomis 
priemonėmis, kurias laiko tinkamomis, 
remia ir skatina tarpininkų bei 
tarpininkavimo paslaugas teikiančių 
organizacijų savanoriškų elgsenos kodeksų 
parengimą ir laikymąsi Bendrijos bei 
nacionaliniu lygmenimis ir kitus su 
tarpininkavimo paslaugų teikimu susijusius 
veiksmingus kontrolės mechanizmus.

2. Valstybės narės remia ir skatina 
tarpininkų mokymą, kad ginčo šalys galėtų 
pasirinkti tarpininką, kuris sugebėtų 
veiksmingai tarpininkauti, pateisindamas 
šalių lūkesčius.

2. Valstybės narės remia ir skatina 
pradinį ir tęstinį tarpininkų mokymą, kad 
tarpininkavimas būtų veiksmingas, 
nešališkas ir kompetentingas ginčo šalių 
atžvilgiu ir kad jo procesas atitiktų ginčo 
aplinkybes. 

Or. de

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad tarpininkaujama turi būti teisingai, efektyviai, nešališkai ir 
kompetentingai ir kad tarpininkavimo procedūros turi būti pritaikytos atsižvelgiant į ginčo 
aplinkybes. Šiuo atveju irgi nereikėtų remtis Europos tarpininkų elgsenos kodeksu.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 55
4 straipsnio 1a dalis (nauja) 

1a. 2001 m. balandžio 4 d. Komisijos 
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rekomendacijoje 2001/310/EB dėl 
neteisminėms įstaigoms, atsakingoms už 
vartotojų ginčų sprendimą bendro sutarimo
pagrindu, taikomų principų išdėstyti 
principai taikomi tarpininkavimui tarp 
bendrovių ir privačių asmenų.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 56
5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad, šalių 
prašymu, tarpininkaujant priimtą pretenzijų 
sureguliavimo susitarimą būtų galima 
patvirtinti teismo arba valdžios institucijos 
sprendimu, nutarimu, autentišku dokumentu 
arba bet kokia kita forma, pagal kuriuos toks 
susitarimas turi būti vykdomas panašiai, kaip 
sprendimas, priimtas pagal nacionalinę teisę, 
jeigu jis neprieštarauja Europos teisei arba 
valstybės narės, kurioje pateikiamas 
prašymas, nacionalinei teisei.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
aiškiai suformuluotu abiejų šalių prašymu, 
tarpininkaujant pasiektą susitarimą būtų 
galima patvirtinti teismo arba valdžios 
institucijos sprendimu, nutarimu, autentišku 
dokumentu arba bet kokia kita forma, pagal 
kuriuos toks susitarimas turi būti vykdomas 
panašiai, kaip sprendimas, priimtas pagal 
nacionalinę teisę, jeigu jis neprieštarauja 
Europos teisei arba valstybės narės, kurioje 
pateikiamas prašymas, nacionalinei teisei.

Or. fr

Pagrindimas

Abiejų šalių valia yra esminis dalykas. Todėl teismas turėtų būti įgaliotas vykdomąją galią 
susitarimui suteikti tiktai aiškiu abiejų šalių prašymu. Be to, kadangi valstybėse narėse 
pretenzijų sureguliavimo sąvoka traktuojama nevienodai, terminą „pretenzijų sureguliavimo 
susitarimas“ reikėtų keisti terminu „tarpininkaujant pasiektas susitarimas“.

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 57
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Susitarimo turinys gali įgauti 
vykdomąją galią teismo ar kitos 
kompetentingos valstybės institucijos 
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nutartimi, sprendimu ar autentišku 
dokumentu, vadovaujantis valstybės narės, 
kurioje pateikiamas atitinkamas prašymas, 
įstatymais.

Or. it

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 58
6 straipsnis

Įrodymų civiliniuose teismo procesuose 
priimtinumas

Tarpininkavimo konfidencialumas

1. Tarpininkai ir visi asmenys, 
dalyvaujantys tarpininkavimo paslaugų 
administravime, civilinėse bylose neliudija 
arba nepateikia įrodymų dėl:

1. Kadangi, nesant priešingo šalių 
susitarimo, tarpininkas turi veikti 
konfidencialiai ir saugoti profesinę 
paslaptį, valstybės narės prižiūri, kad nei iš 
tarpininkų, nei iš tarpininkavimo procesą 
administruojančių asmenų nebūtų 
reikalaujama pateikti civilinėse ar 
komercinėse bylose bei arbitraže 
tarpininkavimo metu gautos arba su juo 
susijusios informacijos arba liudyti šiuo 
klausimu, išskyrus tokius atvejus:

(a) šalies kvietimo arba ketinimo 
dalyvauti tarpininkavime;

(a) dėl viešosios saugos ar kitų rimtų 
priežasčių, siekiant užtikrinti vaikų 
apsaugą ar užkirsti kelią bet kokiam 
asmens fizinio ar psichinio neliečiamumo 
pažeidimui; arba

(b) tarpininkavimo metu šalies 
pareikštos nuomonės arba pateiktų 
pasiūlymų, susijusių su galimu ginčo 
sprendimo būdu;

(b) kai šią informaciją paskelbti būtina 
siekiant įgyvendinti ar vykdyti 
tarpininkaujant priimtą susitarimą.

(c) tarpininkavimo metu šalies 
padarytų pareiškimų arba prisipažinimų;
(d) tarpininko pateiktų pasiūlymų;
(e) šalies nurodyto ketinimo priimti 
pasiūlymą ginčą spręsti per tarpininką;
(f)) tik tarpininkavimo tikslu parengto 
dokumento.
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2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma 
neatsižvelgiant į joje nurodytos 
informacijos arba įrodymų formą.

2. Šio straipsnio 1 dalimi valstybėms 
narėms nedraudžiama taikyti griežtesnių 
priemonių siekiant užtikrinti 
tarpininkavimo konfidencialumą.

3. Teismas arba kita teisminė institucija 
nereikalauja atskleisti šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytos informacijos civilinėse bylose, o 
jeigu tokia informaciją siūloma pateikti kaip 
įrodymus, pažeidžiant 1 dalį, tokie įrodymai 
laikomi nepriimtinais. Vis dėlto, tokia 
informacija gali būti atskleista arba priimtina 
kaip įrodymai:

(a) jeigu ji reikalinga įgyvendinant arba 
vykdant tarpininkavimo būdu priimtą 
pretenzijų sureguliavimo susitarimą,
(b) dėl bendro pobūdžio priežasčių, 
susijusių su visuomenės interesų politika, 
ypač kai reikia užtikrinti vaikų apsaugą arba 
apsaugoti juos nuo fizinio ar psichologinio 
pavojaus, arba

(c) jeigu tam pritaria tarpininkas ir šalys.
4. Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių 
nuostatos taikomos, neatsižvelgiant į tai, ar 
teisminiai procesai yra susiję su ginču, kuris 
yra arba buvo tarpininkavimo objektu.
5. Vadovaujantis šio straipsnio 1 
dalimi, teisminiuose procesuose priimtini 
įrodymai tampa nepriimtinais, jeigu jie 
naudojami tarpininkavimo tikslais.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įvedamos minimalios konfidencialumo užtikrinimo taisyklės, susijusios su 
tarpininkavimo ir teismo procesų sąsajomis, bet neperžengiančios jų ribų. Juo siekiama 
atkreipti dėmesį į tai, kad anglosaksų teisėje konfidencialumas siejamas su profesine
paslaptimi. Kita vertus, nereikėtų tikėtis, kad šalys negalės būti įpareigotos teikti informaciją 
ar liudyti šiuo klausimu, jeigu jos turės teisę tai daryti.



AM\635408LT.doc 19/24 PE 380.658v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 59
6 straipsnio 3 dalis

3. Teismas arba kita teisminė institucija 
nereikalauja atskleisti šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytos informacijos civilinėse bylose, o 
jeigu tokia informaciją siūloma pateikti kaip 
įrodymus, pažeidžiant 1 dalį, tokie įrodymai 
laikomi nepriimtinais. Vis dėlto, tokia 
informacija gali būti atskleista arba priimtina 
kaip įrodymai: 

3. Teismas arba kita teisminė institucija 
nereikalauja atskleisti šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytos informacijos civilinėse bylose, o 
jeigu tokia informaciją siūloma pateikti kaip 
įrodymus, pažeidžiant 1 dalį, tokie įrodymai 
laikomi nepriimtinais. Vis dėlto, tokia 
informacija gali būti atskleista arba priimtina 
kaip įrodymai: 

(a) jeigu ji reikalinga įgyvendinant arba 
vykdant tarpininkavimo būdu priimtą 
pretenzijų sureguliavimo susitarimą,
(b) dėl bendro pobūdžio priežasčių, 
susijusių su visuomenės interesų politika, 
ypač kai reikia užtikrinti vaikų apsaugą arba 
apsaugoti juos nuo fizinio ar psichologinio 
pavojaus, arba

(a) dėl bendro pobūdžio priežasčių, 
susijusių su visuomenės interesų politika, 
ypač kai reikia užtikrinti vaikų apsaugą arba 
apsaugoti juos nuo fizinio ar psichologinio 
pavojaus, arba

(c) jeigu tam pritaria tarpininkas ir šalys. (b) jeigu tam pritaria tarpininkas ir abi 
šalys.

Or. fr

Pagrindimas

1 ir 2 dalyse primygtinai pabrėžiamas proceso konfidencialumas, o 3 dalies a punkto 
nuostatomis šio principo taikymas apribojamas.

Kadangi 6 straipsnio 3 dalies a punktu konfidencialumo principas kvestionuojamas, reikia jį 
panaikinti. Siekiant didesnio užtikrintumo, lygiagrečiai 6 straipsnio 3 dalies c punkte turėtų 
būti numatyta, kad dėl to susitaria abi šalys.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 60
6 straipsnio 3 dalies b punktas 

(b) dėl bendro pobūdžio priežasčių, 
susijusių su visuomenės interesų politika, 
ypač kai reikia užtikrinti vaikų apsaugą arba 
apsaugoti juos nuo fizinio ar psichologinio 

(b) dėl bendro pobūdžio priežasčių, 
susijusių su visuomenės interesų politika, 
ypač kai reikia užtikrinti vaikų ir vartotojų
apsaugą arba apsaugoti juos nuo fizinio ar 
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pavojaus, arba psichologinio pavojaus, arba

Or. en

Pagrindimas

Pripažįstu konfidencialumo svarbą bet kokiam tarpininkavimui. Vis dėlto vartojimo srityje 
svarbus tarpininkavimo skaidrumo principas, ypač vertinant procesą (informavimą apie 
proceso ypatybes, išlaidas, susitarimo teisinį statusą ir kt.) ir proceso rezultatus. Priešingai 
negu siekia įmonės, kurios gali manyti, jog ginčų dokumentų pateikimas gali pakenkti jų 
reputacijai rinkoje, dokumentavimo sistemos sukūrimas svarbus vartotojų politikai. 
Tarpininkavimo savanoriškumas sprendžiant vartotojų ginčus negali tapti pretekstu 
nesilaikyti skaidrumo principo.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 61
6a straipsnis (naujas)

6a straipsnis
1. Jokia 6a straipsnio nuostata negali būti 
aiškinama kaip įvedanti tarpininko 
konfidencialumo pareigą, jeigu tuo metu, 
kai šalys susitarė pasinaudoti tarpininko 
paslaugomis, jis negalėjo žinoti apie 
tarpininkavimo tarptautinį pobūdį. 
2. Nė viena šios direktyvos nuostata negali 
būti aiškinama kaip atmetanti
konfidencialumo pareigą, numatytą 
valstybės narės teisėje ir šiuo atveju 
taikomą tarpininkui.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 62
7 straipsnio 1 dalis

1. Kilus ginčui, bet kurio senaties 
termino, susijusio su pretenzija, kuri yra 
tarpininkavimo objektas, senaties terminas

1. Kilus ginčui, senaties terminas, 
susijęs su ginču, kuris yra tarpininkavimo 
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sustabdomas, kai: objektas, sustabdomas, kai:
(a) šalys susitaria pasinaudoti 
tarpininkavimu,

(a) šalys susitaria pasinaudoti
tarpininkavimu, 

(b) teismas reikalauja pasinaudoti 
tarpininkavimu, arba

(b) teismas siūlo pasinaudoti 
tarpininkavimu.

(c) valstybės narės nacionalinė teisė 
įpareigoja naudotis tarpininkavimu.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant vartoti terminologiją, valstybėse narėse sukeliančią vienodų teisinių pasekmių, 
reikėtų žodį „pretenzija“ pakeisti žodžiu „ginčas“.

Be to, šį straipsnį reikėtų suderinti su 4 pakeitimu, kuriuo siekiama įtvirtinti šalių laisvą valią.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 63
7 straipsnio 2 dalis

2. Nepriėmus pretenzijų sureguliavimo
susitarimo tarpininkaujant, senaties terminas 
vėl pradedamas skaičiuoti nuo 
tarpininkavimo, kurio metu pretenzijų 
sureguliavimo susitarimas nebuvo priimtas, 
pabaigos, skaičiuojant nuo tos dienos, kai 
viena šalis arba abi šalys ar tarpininkas 
paskelbia apie tarpininkavimo pabaigą arba 
iš tikrųjų galutinai atsisako tarpininkavimo. 
Senaties terminas bet kuriuo atveju 
pratęsiamas bent jau vienu mėnesiu nuo jo 
skaičiavimo atnaujinimo datos, išskyrus tuos 
atvejus, kai jis yra susijęs su terminu, per 
kurį būtina pareikšti ieškinį, siekiant išvengti 
laikinosios arba panašios priemonės 
nutraukimo ar atšaukimo.

2. Jei ginčas draugiškai 
neišsprendžiamas tarpininkaujant, senaties 
terminas vėl pradedamas skaičiuoti nuo 
tarpininkavimo, kurio metu pretenzijų 
sureguliavimo susitarimas nebuvo priimtas, 
pabaigos, skaičiuojant nuo tos dienos, kai 
viena šalis arba abi šalys ar tarpininkas 
paskelbia apie tarpininkavimo pabaigą arba 
iš tikrųjų galutinai atsisako tarpininkavimo. 
Senaties terminas bet kuriuo atveju 
pratęsiamas bent jau vienu mėnesiu nuo jo 
skaičiavimo atnaujinimo datos, išskyrus tuos 
atvejus, kai jis yra susijęs su terminu, per 
kurį būtina pareikšti ieškinį, siekiant išvengti 
laikinosios arba panašios priemonės 
nutraukimo ar atšaukimo.

Or. fr
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Pagrindimas

Visų pirma tarpininko nuomonė neturėtų būti prilyginama pretenzijų sureguliavimo 
susitarimui. Be to, dažniausiai sėkmingo tarpininkavimo procesas baigiasi ginčo išsprendimu 
ir nekyla būtinybė tarpininkui skelbti savo nuomonę. Todėl direktyvos pasiūlyme neturėtų būti 
formuluotės, pagal kurią sureguliavimo susitarimo sudarymas būtų paverčiamas 
tarpininkavimo proceso sėkmės sąlyga.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 64
7 straipsnio 2a dalis (nauja) 

2a. Komisija svarsto galimybę pateikti 
pasiūlymą dėl priemonės, padėsiančios
labiau suderinti senaties terminus, siekiant 
palengvinti vidaus rinkos veikimą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 65
7a straipsnis (naujas)

7a straipsnis
Piliečių informavimas

1. Valstybės narės prižiūrės, kad internete 
piliečiams būtų pateikiama informacija
apie galimybes naudotis tarpininkavimu, o 
ypač tarpininkų, kurie laikosi Europos 
tarpininkų elgsenos kodekso, paslaugomis.
2. Valstybės narės ragina praktikuojančius 
teisininkus informuoti savo klientus apie 
tarpininkavimo galimybę.

Or. fr

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių neturi tarpininkų akreditavimo sistemos. Įvedus tokią sistemą, 
valstybė nuolat kontroliuotų tarpininkavimo kokybę, pareigą atnaujinti tarpininkų sąrašus, 
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teikti diplomus ir pavojų, kad tarpininkui padarius klaidą, atsakomybė tektų jai. Galų gale tai 
gali atrodyti kaip paslėpta reklama, kadangi sąrašai negali visuomet būti išsamūs ir 
atnaujinti. Įvedant piliečių informavimui skirtą straipsnį, nederėtų šios priedermės priskirti 
valstybėms narėms. Verčiau apsiriboti nurodant valstybėms prižiūrėti, kad informacija apie 
tarpininkavimą ir tarpininkus būtų lengvai prieinama, pvz., bendradarbiaujant su 
profesinėmis federacijomis, ir remti tarpininkavimo kokybės politiką, įvedant specialistų 
skiriamus kokybės ženklus.

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 66
7a straipsnis (naujas)

7a straipsnis
Piliečių informavimas

Valstybės narės prižiūri, kad piliečiams 
būtų prieinama informacija, būtina norint 
susisiekti su akredituotomis įstaigomis, 
teikiančiomis tarpininkavimo paslaugas, ir 
tarpininkais..

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad visuomenė žinotų, kaip susisiekti su akredituotais tarpininkais.

Pakeitimą pateikė Bert Doorn

Pakeitimas 67
9 straipsnio 1 dalis 

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 
2007 m. rugsėjo 1 d. priima įstatymus ir 
kitus teisės aktus, kurie įsigalioję
įgyvendina šią direktyvą. Jos apie tai
nedelsdamos praneša Komisijai.

1. Valstybės narės, siekdamos 
įgyvendinti šią direktyvą, ne vėliau kaip iki 
2008 m. rugsėjo 1 d., išskyrus 8 straipsnį, 
kuris po suderinimo įsigalios 2009 m. 
rugsėjo 1 d., priima įstatymus ir kitas teisės 
priemones arba sukuria sąlygas 
tarpininkaujamo ginčo šalims jį spręsti 
savanoriškais susitarimais, o pačios imasi 
visų atsargumo priemonių, kurios bet
kokiomis sąlygomis užtikrintų šios
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direktyvos tikslų įgyvendinimą. Apie šias 
priemones jos nedelsdamos praneša 
Komisijai.

Or. nl

Pagrindimas

Turi būti galimybė direktyvos įgyvendinimą užtikrinti savireguliavimu.


