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Pasiūlymas dėl rezoliucijos projekto

Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 86
2a dalis (nauja)

2a. konstatuoja, kad šiame pasiūlyme dėl reglamento nepateiktas poveikio įvertinimas ir, 
remdamasis 2003 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstituciniu susitarimu dėl geresnės teisėkūros1, reikalauja, kad Komisija teikdama 
būsimus teisės aktų pasiūlymus atliktų poveikio įvertinimą, kuriame būtų tinkamai 
atsižvelgta į teisėkūros projektų finansinius ir administracinius padarinius, ir atkreipia 
dėmesį į tai, kad priešingu atveju Parlamentas nurodys atlikti poveikio įvertinimą, kad 
būtų užtikrinta geresnė teisėkūros kokybė.

Or. de

Pagrindimas

Remdamasi subsidiarumo ir proporcingumo principais Komisija turi atlikti savo teisės aktų 
pasiūlymų poveikio įvertinimą. Šis įvertinimas yra būtinas siekiant prisidėti prie Bendrijos 
teisės aktų kokybės gerinimo tiek jų taikymo srities, tiek ir turinio požiūriu. Parlamentas 

  
1 OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
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nebegali taikstytis su tuo, kad Komisija pateikia teisės aktų pasiūlymus prieš tai neatlikusi jų 
finansinio ir administracinio poveikio įvertinimo. 

Pasiūlymas dėl reglamento 

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Cristian Dumitrescu

Pakeitimas 87
7 konstatuojamoji dalis

(7) Šalių laisvė pasirinkti taikytiną teisę turi 
būti kolizinių teisės normų, 
reglamentuojančių sutartines prievoles, 
sistemos pagrindas.

(7) Šalių laisvė pasirinkti taikytiną teisę turi 
būti kolizinių teisės normų, 
reglamentuojančių sutartines prievoles,
sistemos pagrindas.

Tačiau šalių laisvė pasirinkti taikytiną teisę 
gali būti įgyvendinama tik valstybės narės 
teisės arba Bendrijos teisės aktų leidėjo, 
pasinaudojant bendro sprendimo 
procedūra, priimtų principų naudai. Tuo 
atveju, jei šalys pasirenka šiuos principus 
kaip taikytiną teisę, jų taikymas 
nepanaikina imperatyviųjų teisės normų, 
taikomų nepasirinkus taikytinos teisės, bei 
kitų Bendrijos teisės priemonių taikymo.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina laikytis klasikinės bendro sprendimo priėmimo procedūros, kuri leidžia Europos 
Parlamentui kontroliuoti taikomų materialinės teisės principų turinį.

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 88
10 konstatuojamoji dalis

(10) Kalbant ypač apie vartojimo sutartis, 
kolizinė norma turi padėti sumažinti su 

(10) Kalbant ypač apie vartojimo sutartis, 
kolizinė norma turi padėti sumažinti su 
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ginčų (dažnai dėl nedidelių sumų) 
nagrinėjimu susijusias išlaidas ir atsižvelgti į 
nuotolinės prekybos metodų raidą. Siekiant 
suderinamumo su Reglamentu 
Nr. 44/2001/EB, turi būti daroma nuoroda į 
„veiklos susiejimo“ sąvoką, kaip vartotoją 
apsaugančios priemonės taikymo sąlygą, 
kuri turi būti vienodai aiškinama abiejuose 
dokumentuose, turint omenyje tai, kad 
bendroje Tarybos ir Komisijos deklaracijoje
dėl Reglamento Nr. 44/2001/EB 
15 straipsnio tvirtinama, jog norint, kad 
būtų taikoma 15 straipsnio 1 dalies 
c pastraipa, „įmonė turi susieti savo veiklą 
su valstybe nare, kurioje yra vartotojo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, arba su 
keliomis valstybėmis, įskaitant šią valstybę 
narę, o sutartis turi būti priskiriama tokios 
veiklos sričiai“. Šioje deklaracijoje taip pat 
primenama, kad „vien to, kad tam tikra 
interneto svetainė [būtų] prieinama, 
neužtenka, kad būtų taikomas 
15 straipsnis; reikia, kad šioje interneto 
svetainėje būtų raginama sudaryti 
nuotolines sutartis ir kad sutartis iš tikrųjų 
būtų sudaryta nuotoliniu būdu bet 
kokiomis priemonėmis. Šiuo atžvilgiu 
interneto svetainės naudojama kalba ar 
valiuta nėra tinkami kriterijai“.

ginčų (dažnai dėl nedidelių sumų) 
nagrinėjimu susijusias išlaidas ir atsižvelgti į 
nuotolinės prekybos metodų raidą. Siekiant 
suderinamumo su Reglamentu 
Nr. 44/2001/EB, turi būti daroma nuoroda į 
„veiklos susiejimo“ sąvoką, kaip vartotoją 
apsaugančios priemonės taikymo sąlygą, 
kuri turi būti vienodai aiškinama abiejuose 
dokumentuose. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Edith Mastenbroek

Pakeitimas 89
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) Norint taikyti 15 straipsnio 2 dalį, 
specialistas neprivalo susieti savo veiklos su 
valstybe nare (šalimi), kurioje yra vartotojo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, arba su 
keliomis valstybėmis (šalimis), įskaitant šią 
valstybę narę (šalį), o sutartis turi būti 
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priskiriama tokios veiklos sričiai. 
Nustatant, ar jo elektroninėmis 
priemonėmis vykdoma veikla skirta 
valstybei narei (šaliai), kurioje yra vartotojo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, gali būti 
atsižvelgta tik į specialisto veiklą, pagrįstą 
gerais ketinimais. Atsižvelgiant į tai, 
specialisto veiklos susiejimo nereiškia vien 
šios aplinkybės: pirma, kad specialisto 
interneto svetainė yra prieinama toje 
valstybėje narėje (šalyje); antra, kad šioje 
interneto svetainėje galima sudaryti 
nuotolines sutartis; ir trečia, kad sutartis iš 
tikrųjų buvo sudaryta nuotoliniu būdu bet 
kokiomis priemonėmis. Šiuo atžvilgiu 
interneto svetainės naudojama kalba ar 
valiuta nėra tinkami kriterijai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Cristian Dumitrescu

Pakeitimas 90
3 straipsnio 2 dalis

2. Šalys taip pat gali kaip taikytiną teisę 
pasirinkti tarptautiniu lygiu ar Bendrijoje 
pripažintus materialinės teisės principus ir 
taisykles.

2. Šalys taip pat gali kaip taikytiną teisę 
pasirinkti (išbraukta) materialinės teisės 
principus ir taisykles su sąlyga, kad šie 
principai ir taisyklės buvo įtvirtinti 
Bendrijos teisės akte, priimtame laikantis 
Sutarties 251 straipsnyje nurodytos 
procedūros.

Tačiau klausimai, susiję su šių principų ar 
taisyklių reglamentuojamais aspektais, kurių 
jie aiškiai neapibėžia, bus sprendžiami 
atsižvelgiant į bendruosius principus, 
kuriais jie grindžiami, arba, jei tokių 
principų nėra, remiantis teise, taikytina 
šalims jos nepasirinkus, kaip nustatyta šiame 
reglamente.

Tačiau

a) klausimai, susiję su šių principų ar 
taisyklių reglamentuojamais aspektais, kurių 
jie aiškiai neapibėžia, bus sprendžiami 
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(išbraukta) remiantis teise, taikytina šalims 
jos nepasirinkus, kaip nustatyta šiame 
reglamente;

b) imperatyviosios taikytinos teisės 
nuostatos, kurios taikomos šalims 
nepasirinkus taikytinos teisės, kaip 
nustatyta šiame reglamente, ir toliau 
taikomos, ypač vartotojų apsaugos srityje.
Šių principų ir taisyklių taikymas 
nepanaikina kitų susijusių Bendrijos teisės 
nuostatų taikymo.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į 41 ir 45 pakeitimus ir užtikrinamas klasikinės bendro 
sprendimo priėmimo procedūros, leidžiančios Europos Parlamentui kontroliuoti taikomų 
materialinės teisės principų turinį, laikymasis. Taip pat šiuo pakeitimu iš naujo nustatomos
teisinio saugumo, būtino geram sutarčių teisės materialinių principų, kurie gali būti priimti, 
taikymui, sąlygos.

Pakeitimą pateikė Cristian Dumitrescu

Pakeitimas 91
4a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
Nepaisant 3 ir 4 straipsnių, teisei į 
nekilnojamąjį turtą, įskaitant ir fiksuotus 
nekilnojamojo turto mokesčius, taikoma 
nekilnojamojo turto buvimo vietos teisė.

Or. fr

Pagrindimas

Lex rei sitae principas yra taikomas universaliai. Tai veiksmingiausias principas, taikomas 
nekilnojamojo turto teisės, aprūpinimo būstu teisės, miestų planavimo teisės bei garantijų 
teisės srityse.
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Pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Pakeitimas 92
5 straipsnis

1. Vartojimo sutartis pagal sekančią dalį ir 
joje numatytomis sąlygomis reglamentuoja 
valstybės narės, kurioje vartotojas turi 
nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė.

1. Šis straipsnis taikomas sutartims, kurių 
objektas yra prekių ar paslaugų teikimas 
asmeniui (vartotojui) tikslais, kuriuos 
galima būtų laikyti nesusijusiais su jo 
darbu arba profesija, arba sutartims, 
skirtoms šiam sandėriui finansuoti.

2. Pirmoji dalis taikoma sutartims, kurias 
fizinis asmuo, t. y. vartotojas, turintis 
nuolatinę gyvenamąją vietą tam tikroje 
valstybėje narėje, sudaro, siekdamas tikslų, 
kuriuos būtų galima laikyti nesusijusiais su 
jo darbu arba profesija, su specialistu, 
vykdančiu savo darbo arba profesinę 
veiklą.

2. Nepaisant 3 straipsnio nuostatų, 
sutarties šalių teisė pasirinkti taikytiną teisę 
nepanaikina vartotojo teisės į apsaugą, 
kurią nustato šalies, kurioje jis nuolat 
gyvena, privalomosios teisės nuostatos:

– jei toje šalyje prieš sudarant sutartį buvo 
gautas specialus vartotojui adresuotas 
kvietimas ar pateikta reklama ir jis toje 
šalyje ėmėsi visų reikiamų priemonių 
sutarčiai sudaryti, arba

– jei kita šalis ar jos atstovas gavo vartotojo 
užsakymą toje šalyje, arba

– jei tai prekių pardavimo sutartis ir 
vartotojas iš tos šalies keliavo į kitą šalį ir 
joje pateikė prekių užsakymą, su sąlyga, 
kad vartotojo kelionę organizavo 
pardavėjas, siekdamas paskatinti vartotoją 
pirkti.

Ši dalis taikoma su sąlyga, kad sutartis 
buvo sudaryta su specialistu, komercinę ar 
profesinę veiklą vykdančiu valstybėje 
narėje, kurioje vartotojas turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, arba susiejančiu savo 
veiklą su šia valstybe nare ar su keliomis 
valstybėmis, įskaitant šią valstybę narę, ir 
kad sutartis yra priskiriama tokios veiklos 
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sričiai, jeigu specialistas nežinojo vartotojo 
nuolatinės gyvenamosios vietos ir jeigu jis 
jos nežinojo ne dėl savo neatsargumo.

3. Pirmoji dalis netaikoma: 3. Nepaisant 4 straipsnio nuostatų, sutartis, 
kurioms taikomas šis straipsnis, pagal 
3 straipsnį šalims nepasirinkus sutarties 
teisės, reglamentuoja šalies, kurioje 
vartotojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, 
teisė, jei šios sutartys sudarytos esant šio 
straipsnio 2 dalyje nustatytoms 
aplinkybėms.

(a) paslaugų teikimo sutartims, kai 
paslaugos vartotojui turi būti teikiamos tik 
toje šalyje, kurioje jis neturi nuolatinės 
gyvenamosios vietos;

(b) vežimo sutartims, išskyrus su 1990 m. 
birželio 13 d. Direktyvoje 90/314/EEB 
apibrėžtais kelionių paketais susijusias 
sutartis;

(c) sutartims, susijusioms su teise į 
nekilnojamąjį turtą arba teise naudoti 
nekilnojamąjį turtą, išskyrus sutartis, 
susijusias su 1994 m. spalio 26 d. 
Direktyvoje 94/47/EB apibrėžta teise tam 
tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais 
daiktais.

4. Šis straipsnis netaikomas:

(a) vežimo sutartims,

(b) paslaugų teikimo sutartims, kai 
paslaugos vartotojui turi būti teikiamos tik 
toje šalyje, kurioje jis neturi nuolatinės 
gyvenamosios vietos.

Or. de
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Komisijos siūlomą naują 5 straipsnio variantą pakeisti Romos 
konvencijos 5 straipsnio tekstu. Šis pakeitimas būtinas, nes Komisijos pasiūlytas tekstas 
galėtų turėti neigiamą poveikį visų pirma MVĮ. Negalima tikėtis, kad vidutinė įmonė vykdytų 
veiklą ir kitose šalyse, jei ji sutartis su kitų šalių vartotojais privalėtų sudaryti tik pagal tų 
šalių teisę. MVĮ tam neturi nei lėšų, nei personalo, vadinasi, vidaus rinkos politikos požiūriu,
pageidautinas veiklos kitose šalyse skatinimas patirtų nesėkmę. Šie trūkumai galėjo būti 
nustatyti Komisijos pasiūlymo dėl reglamento poveikio įvertinime. Kadangi toks įvertinimas 
atliktas nebuvo, į Reglamentą turi būti perkeltas Romos konvencijos 5 straipsnis.

Pakeitimą pateikė Piia-Noora Kauppi

Pakeitimas 93
5a straipsnis (naujas)

5a straipsnis
Norint taikyti 15 straipsnio 2 dalį, 
specialistas neprivalo susieti savo veiklos su 
valstybe nare, kurioje yra vartotojo 
nuolatinė gyvenamoji vieta, arba su 
keliomis valstybėmis, įskaitant šią valstybę 
narę, o sutartis turi būti priskiriama tokios 
veiklos sričiai. Nustatant, ar jo 
elektroninėmis priemonėmis vykdoma 
veikla skirta valstybei narei, kurioje yra 
vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, gali 
būti atsižvelgta tik į specialisto veiklą, 
pagrįstą gerais ketinimais; vien tai, kad 
specialisto interneto svetainė yra prieinama
toje valstybėje narėje, kad šioje interneto 
svetainėje galima sudaryti nuotolines 
sutartis ir kad sutartis iš tikrųjų buvo 
sudaryta nuotoliniu būdu bet kokiomis 
priemonėmis, nereiškia specialisto veiklos 
susiejimo. Šiuo atžvilgiu interneto svetainės 
naudojama kalba ar valiuta nėra tinkami 
kriterijai. 

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis padeda užtikrinti teisinį saugumą ir pusiausvyrą tarp tarpvalstybiniu lygmeniu 
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paslaugas teikiančių įmonių ir tuo pačiu lygmeniu paslaugas perkančių vartotojų.
5 straipsnio nuostatos turėtų būti taikomos tik paslaugų teikėjui, aktyviai siekiančiam sudaryti 
sutartį, pvz., kai prieš sudarant sutartį buvo pasiųstas specialus kitoje ES valstybėje narėje 
gyvenančiam vartotojui adresuotas kvietimas arba pateikta konkreti reklama.

Pakeitimą pateikė Cristian Dumitrescu

Pakeitimas 94
7 straipsnis

7 straipsnis

Per tarpininką sudarytos sutartys
7 straipsnis

Laisvas tarpininkavimas 
1. Pagal 3 straipsnį šalims nepasirinkus 
sutarties teisės, sutartį, sudarytą tarp
atstovaujamojo ir tarpininko, reglamentuoja 
šalies, kurioje tarpininkas turi nuolatinę
gyvenamąją vietą, teisė, jeigu tarpininkas 
nevykdo ar neturi vykdyti pagrindinės 
veiklos šalyje, kurioje atstovaujamasis turi 
nuolatinę gyvenamąją vietą; tokiu atveju 
taikoma šios šalies teisė.

1. Sutartį, sudarytą tarp atstovaujamojo ir 
tarpininko, reglamentuoja 3–6 straipsniuose 
apibrėžtos nuostatos.

2. Atstovaujamojo ir trečiosios šalies 
santykius, kylančius iš to, kad tarpininkas 
veikė, vykdydamas savo įgaliojimus, 
viršydamas savo įgaliojimus ar 
neturėdamas įgaliojimų, reglamentuoja 
šalies, kurioje tarpininkas turėjo nuolatinę 
gyvenamąją vietą įvykių metu, teisė. Tačiau 
taikytina šalies, kurioje tarpininkas veikė, 
teisė, jei atstovaujamasis, kurio vardu
tarpininkas veikė, arba trečioji šalis turi 
nuolatinę gyvenamąją vietą šioje šalyje 
arba jeigu tarpininkas dalyvavo šios šalies 
biržos operacijose ar aukcionuose.

2. Kaip ir atstovaujamojo ir trečiosios šalies 
santykius, tarpininko įgaliojimus ir jų 
taikymo arba numatyto taikymo padarinius 
reglamentuoja šalies, kurioje tarpininkas 
turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą įvykių 
metu, teisė. Tačiau taikytina šalies, kurioje 
tarpininkas veikė, teisė, jei:

(a) tarpininko veikla nebuvo susijusi su jo 
darbu arba profesija,
(b) trečioji šalis nežinojo ir neturėjo žinoti 
apie tarpininko nuolatinę gyvenamąją vietą 
arba
(c) tarpininkas dalyvavo šios šalies biržos 
operacijose ar aukcionuose.
Šioje dalyje samdomo tarpininko, kuris 
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dirba pagal savo profesiją, tačiau nėra 
įsteigęs savo įmonės, nuolatine gyvenamąja 
vieta laikoma atstovaujamojo, kuriam jis 
dirba, įmonės buvimo vieta su sąlyga, kad
trečioji šalis žinojo arba turėjo žinoti apie
tai, kad tarpininkas priskirtas 
atstovaujamojo įmonei.

3. Nepaisant 2 dalies, kai minėtoje dalyje 
apibrėžtiems santykiams taikytiną teisę raštu
nurodo atstovaujamasis arba trečioji šalis ir 
su tuo akivaizdžiai sutinka kita šalis, šiems
klausimams taikoma tokiu būdu nurodyta 
teisė.

3. Nepaisant 2 dalies, kai minėtoje dalyje 
apibrėžtiems santykiams taikytiną teisę raštu 
nurodo atstovaujamasis arba trečioji šalis ir 
su tuo sutinka kita šalis, šiems klausimams 
taikoma tokiu būdu nurodyta teisė su sąlyga, 
kad tarpininkas apie tai žinojo arba turėjo 
žinoti. 

4. Nepaisant šio straipsnio 2 ir 3 dalių
nuostatų, klausimams, susijusiems su 
agentūros teise į nekilnojamąjį turtą, 
taikomi šalies, kurioje yra nekilnojamasis 
turtas, teisės aktų reikalavimai (2 dalyje 
nurodytais atvejais).

4. 2 dalyje nurodyta teisė taip pat 
reglamentuoja tarpininko ir trečiosios šalies 
santykius, kylančius iš to, kad tarpininkas 
veikė, vykdydamas savo įgaliojimus, 
viršydamas savo įgaliojimus ar neturėdamas 
įgaliojimų.

5. 2–4 dalyse nurodyta teisė taip pat 
reglamentuoja tarpininko ir trečiosios šalies 
santykius, kylančius iš to, kad tarpininkas 
veikė, vykdydamas savo įgaliojimus, 
viršydamas savo įgaliojimus ar neturėdamas 
įgaliojimų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgta į pastabas dėl Komisijos pasiūlymo. 

Pakeitimą pateikė Cristian Dumitrescu

Pakeitimas 95
10 straipsnio 4 dalis

4. Nepaisant šio straipsnio 1–3 dalių 
nuostatų, sutartims, susijusioms su teise į
nekilnojamąjį turtą arba teise naudoti 
nekilnojamąjį turtą, taikomos šalies, kurioje 
yra nekilnojamasis turtas, teisėje nustatyti 

4. Nepaisant šio straipsnio 1–3 dalių 
nuostatų, sutartims, susijusioms su teise į 
nekilnojamąjį turtą arba teise naudoti 
nekilnojamąjį turtą, taikomos šalies, kurioje 
yra nekilnojamasis turtas, teisėje nustatyti 
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Vertimas pagal sutartį

LT

privalomi reikalavimai dėl formos, jei pagal 
šią teisę šie reikalavimai yra privalomosios 
nuostatos, kaip apibrėžta šio reglamento 
8 straipsnyje.

privalomi reikalavimai dėl formos 
(išbraukta).

Or. fr

Pakeitimą pateikė Cristian Dumitrescu

Pakeitimas 96
13 straipsnis

1. Skolinių reikalavimų perleidėjo ir 
perėmėjo tarpusavio prievoles arba 
sutartines subrogacijos prievoles
reglamentuoja teisė, kuri pagal šį reglamentą 
taikoma perleidėjo ir perėmėjo sudarytai 
sutarčiai.

1. Skolinių reikalavimų perleidėjo ir 
perėmėjo tarpusavio prievoles arba 
sutartines subrogacijos ieškinį
reglamentuoja teisė, kuri pagal šį reglamentą 
taikoma perleidėjo ir perėmėjo sudarytai 
sutarčiai.

2. Skolinių reikalavimų perleidimą 
reglamentuojanti teisė nustato skolos 
perleidžiamumą, santykius tarp perleidėjo ir 
skolininko arba subrogacinius santykius, 
prieštaravimo dėl skolinių reikalavimų 
perleidimo skolininkui arba subrogacijos 
sąlygas ir skolininko atsakomybės už 
suteiktą paslaugą panaikinimo galimybę.

2. Skolinių ieškinių perleidimą 
reglamentuojanti teisė nustato skolos 
perleidžiamumą, santykius tarp perleidėjo ir 
skolininko arba subrogacinius santykius, 
prieštaravimo dėl skolinių reikalavimų 
perleidimo skolininkui arba subrogacijos 
sąlygas ir skolininko atsakomybės už 
suteiktą paslaugą panaikinimo galimybę.

3. Šalies, kurioje skolinių reikalavimų 
perleidimo arba perdavimo metu perleidėjas 
turi nuolatinę gyvenamąją vietą, teisė 
reglamentuoja prieštaravimo dėl skolinių 
reikalavimų perleidimo ar subrogacijos 
trečiosioms šalims sąlygas.

3. Šalies, kurioje skolinių reikalavimų 
perleidimo arba subrogacijos metu 
perleidėjas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, 
teisė reglamentuoja prieštaravimo dėl 
skolinių reikalavimų perleidimo ar 
subrogacijos trečiosioms šalims sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgta į pastabas dėl Komisijos pasiūlymo. 
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