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Kompromisinis pakeitimas 1
5 straipsnis

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

1. Sutartį, kurią fizinis asmuo (vartotojas), 
siekdamas tikslų, kuriuos būtų galima 
laikyti nesusijusiais su jo darbu arba 
profesija, sudaro su kitu asmeniu 
(specialistu), vykdančiu savo darbo arba 
profesinę veiklą, reglamentuoja valstybės 
narės, kurioje vartotojas turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, teisė. 

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.
Ši dalis taikoma su sąlyga, kad sutartis 

2. Pirmoji dalis taikoma, jeigu sutarties 
sudarymo momentu:
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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 
sričiai, jeigu specialistas nežinojo vartotojo 
nuolatinės gyvenamosios vietos ir jeigu jis 
jos nežinojo ne dėl savo neatsargumo.

a) specialistas vykdo savo darbo arba 
profesinę veiklą valstybėje narėje, kurioje 
vartotojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą,
b) arba specialistas sąmoningais veiksmais 
susieja savo veiklą su šia valstybe nare arba 
su keliomis valstybėmis narėmis, įskaitant 
šią valstybę narę, 
ir kad sutartis priskiriama tokios veiklos 
sričiai.
2a. Pagal 3 straipsnį pasirenkant teisę 
negali būti nukrypstama nuo teisės, 
taikytinos pagal 1 dalį.
2b. Vartotojo ir specialisto sudaromai 
sutarčiai taikytina teisė nustatoma 
vadovaujantis 3 ir 4 straipsniais, kai 
neįvykdomos 2 dalies a arba b punktuose 
numatytos sąlygos arba kai sutarties 
sudarymo momentu specialistas nežinojo 
vartotojo nuolatinės gyvenamosios vietos ir 
kai jis jos nežinojo ne dėl savo 
neatsargumo. 

3. Pirmoji dalis netaikoma: 3. Pirmoji dalis netaikoma:

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

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;

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. 

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

Direktyvoje 94/47/EB apibrėžta teise tam 
tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais 
daiktais.

d) finansų rinkoje sudarytoms sutartims 
arba akcijų, obligacijų ar kitų naujai 
išleidžiamų vertybinių popierių pasirašymo
sutartims;
e) investicinių paslaugų teikimo arba 
finansinių priemonių, apibrėžtų 
Direktyvoje 2004/39/EB, sutartims.

Or. fr


