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1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas
1. 2 straipsnio 4 da1 pripainti netekusia galios.
2. Pakeisti 2 straipsnio 5 da1 ir j4 idestyti taip:
„5. Pardavejas

—

verslininkas, kuris siulo ir parduoda prekes vartotojams.”

3. Pakeisti 2 straipsnio 8 dalj irj idstyti taip:
„8. Paslaugq teikéjas

—

verslininlcas, kuris siUlo ir atlygintinai suteikia paslaugas

vartotojams.”
4. Pakeisti 2 straipsnio 9 dalj irj idêstyti taip:
„9. Patvarioji laikmena

—

priemoné, kuri 1eidia vartotojui ar pardavejui, pas1aug

teikêjui saugoti asmenikai jam skirt4 informacij taip, kad informacija tam tikr4 1aik
butq prieinama ir kad saugom informacij bütq galima atkurti nepakitusia, (t. y. popieriuje
surayti

(spausdinti) dokumentai, USB atmintinés, kompaktiniq diskq jrenginiai (CD

ROM),

skaitmeniniai vaizdo

diskai

(DVD), atminties

kortelés

arba

standieji

kompiuteriq
diskai, elektroniniai 1aikai ir kitos priemonés).”
5. Pakeisti 2 straipsnio 11 da1 irja, idëstyti taip:
„1 1. Prekê

—

kiekvienas daiktas, siülomas parduoti arba parduodamas vartotojui.

i1umos ir elektros energija, vanduo, gamtinês dujos taip pat laikomi prekemis, jeigu kiti
statymai nenustato kitaip.”
6. 2 straipsnio 12 da1 pripainti netekusia galios.
7. Buvusia, 2 straipsnio 13 dalj laikyti 12 dalimi.
8. Papildyti 2 straipsnj nauja 13 dalimi:
„13. Tinkamumo naudoti terminas

—

terminas, kuriam suejus laikoma, kad preké

netinka naudoti pagal paskirt, t. y. prekês savybês, kurii vartotojas galejo tiketis iki
io

2

termino pabaigos, yra arba gali büti blogesnes, negu nustatyta tai prekei taikomame
techniniame reglamente ir (ar) gamintojo dokumentuose (dekiaracijose, pareikimuose).”
9. 2 straipsnio 14 dalj pripainti netekusia galios.
10. Pakeisti 2 straipsnio 15 dalj irjq idéstyti taip:
„15. Vartotojas

—

fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija

nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis suclaryti ar sudarantis sutartis.”
11. Papildyti 2 straipsnj 20 dalimi:
„20. Versilninkas

—

fizinis asmuo arba juridinis asmuo & kita organizacija, ar

padalinys, savo prekybos, verslo, amato arba profesijos tikslais siekiantys sudaryti ar
sudarantys sutartis, jskaitant asnienis, veikianius verslininko varclu arba jo
naudai,
Juridinis asmuo gali büti laikomas verslininku neatsive1giant ho dalyviq teisinç form4.”
2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 4 straipsnj irjj idêstyti taip:
„4 straipsnis. Vartojimo sntaréiq ypatumai
Vartojimo sutarèiq ypatumus nustato Civilinis kodeksas.”

3 straipsnis. 5 straipsnio pavadinimo pakeitimas ir straipsnio papildymas
3 dalimi
1. Pakeisti 5 straipsnio pavadinimq ir jj idestyti taip:
„5 straipsnis. Informacijos pateikimas vartotojams”.
2. Papildyti 5 straipsnj 3 dalimi:
„3. Intemeto svetainêse, kuriose vartotojams siulomos prekes ar paslaugos,
prie pradedant

prekiq

ar paslaugq

usakym4, turi buti aikiai ir jskaitomai

pateikiama informacija apie bet kokius pristatymo apribojimus ir galimus mokejimo
budus.”
4 straipsnis. 14 straipsnio 2 ir 3 dalig pripairiimas netekusiomis galios
1. 14 straipsnio 2 dali pripafinti netekusia galios.
2. 14 straipsnio 3 dalj pripa±inti netekusia galios.

5 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 15 straipsnj irjj idestyti taip:

3

„15 straipsuis. Draudimas parduoti prekes pasibaigus

jq tinkamumo

naudoti terminui
Draudiama

parduoti

prekes,

kuriq

tinkamumo

naudoti

terminas

yra

pasibaigçs. Gamintojas neatsako u prekiq saug ir tinkamum4 naudoti pagal paskirtj
(prekes savybes) suëjus iam terminui.”

6 straipsnis. 16 straipsnio pripafinimas netekusiu galios
16 straipsnj pripa±inti netekusiu galios.

7 straipsnis. 37 straipsnio 7 dalies pakeitimas
Pakeisti 37 straipsnio 7 dalj irj i destyti taip:
„7. is straipsnis netaikomas vartojimo kredito sutartims, kurios nutraukiamos
Civilinio kodekso nustatytais atvejais kaip papildomos ar preliminariosios sutartys.”

8 straipsnis. 40 straipsnio 1 dalies pakeitimas
Pakeisti 40 straipsnio 1 dalj irjq idestyti taip:
„1. Vaistybiné vartotojq teisiq apsaugos tamyba u Civilinio kodekso 6.228
straipsnio 5 dalyje, 6.2286 straipsnio 1

dalyje, 6.228

straipsnio 1

dalyje, 6.228

straipsnio
2—6 dalyse, 6.228
6.228”

straipsnio 4 ir 5 dalyse, 6.22810 straipsnio 1, 9 ir 10 dalyse,

straipsnio 2, 6—12 dalyse,
dalyje,

6.22812

straipsnio 3, 4 ir 7 dalyse, 6.22816 straipsnio 1

6.359 straipsnyje, 6.3591 straipsnyje, 6.369 straipsnio 3, 7—13 dalyse, 6.370 straipsnio 4—9
dalyse ir io jstatymo 5 straipsnio 3 dalyje, 36 straipsnio 5—17 dalyse, 37 straipsnio
1—4,
8—12 dalyse, 38 straipsnio 1 dalyje, 39 straipsnyje nurodytq reikalavimq (draudimq)
nesilaikymq pardavejui,

paslaugq

teikejui

gali

skirti nuo

penkiq

imtq

iki

penkiq tilkstanëhi lit4 baudq. Jeigu paeidimas yra maareikmis, juo nepadaroma esminés
a1os vartotojq

interesams,

vadovaudamasi teisingumo

Vaistybine
ft

protingumo

vartotcjq

teisiq

kriterijais,

gali

apsaugos

tarnyba,

taikyti

jspêjim,

neskirdama pardavejams, paslaugq teikéjams baudos.”

9 straipsnis. Jstatymo priedo papildymas 7 punktu
Papildyti jstatymo priedq 7 punktu:
„7. 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 201 1/83/ES del
vartotojq teisit,

kuria i dalies keiëiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos

4

Parlamento ir Tarybos direktyva 1 999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva

5

851577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 9717/EB (OL 2011 L 304, p.

64).”

10 straipsnis. Jstatymo jsigaliojimas
is jstatymas jsigalioja 2014 m. birfrlio 13 d.
Skelbiu §j Lietuvos Respublikos Seimo priimtq jstalymq.
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