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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/   /EK

(... gada ...),

kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi

iek�ējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un

ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK, Eiropas Parlamenta un

Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK

un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2004

("Negodīgas komercprakses direktīva")

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibinā�anas līgumu un jo īpa�i tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priek�likumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru2,

                                                
1 OV C 108, 30.4.2004., 81. lpp.
2 Eiropas Parlamenta 2004. gada 20. aprīļa Atzinums (vēl nav publicēts "Oficiālajā Vēstnesī"),

Padomes ... gada ... Kopējā nostāja (vēl nav publicēta "Oficiālajā Vēstnesī") un Eiropas
Parlamenta ... gada ... Nostāja (vēl nav publicēta "Oficiālajā Vēstnesī").
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tā kā

(1) Līguma 153. panta 1. punkts un 3. panta a) apak�punkts paredz, ka Kopienai jāveicina augsts

patērētāju aizsardzības līmenis, pieņemot pasākumus saskaņā ar Līguma 95. pantu;

(2) saskaņā ar Līguma 14. panta 2. punktu iek�ējais tirgus aptver telpu bez iek�ējām robe�ām, kurā ir

nodro�ināta preču un pakalpojumu brīva aprite un brīvība veikt uzņēmējdarbību. Izvērst

godīgu komercpraksi telpā bez iek�ējām robe�ām ir būtiski svarīgi, lai veicinātu pārrobe�u

darbību attīstību;

(3) dalībvalstu tiesību aktos, kas attiecas uz negodīgu komercpraksi, ir ievērojamas at�ķirības, kas

var radīt būtiskus konkurences traucējumus un �ķēr�ļus iek�ējā tirgus sekmīgai darbībai.

Reklāmas jomā Padomes Direktīva 84/450/EEK (1984. gada 10. septembris) par maldino�u

un salīdzino�u reklāmu1 paredz minimālos kritērijus tiesību aktu saskaņo�anai attiecībā uz

maldino�u reklāmu, bet neliedz dalībvalstīm saglabāt vai paredzēt pasākumus, kas nodro�ina

pla�āku patērētāju tiesību aizsardzību.  Tādēļ dalībvalstu noteikumi par maldino�u reklāmu

būtiski at�ķiras;

                                                
1 OV L 250, 19.9.1984., 17. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes

Direktīvu 97/55/EK (OV L 290, 23.10.1997., 18. lpp.).
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(4) �īs at�ķirības rada neskaidrību par to, kādas valsts noteikumi attiecas uz negodīgu

komercpraksi, kas kaitē patērētāju ekonomiskajām interesēm un rada daudz �ķēr�ļu, kuri

ietekmē uzņēmējdarbību un patērētājus. Tādi �ķēr�ļi uzņēmumiem palielina iek�ējā tirgus

brīvību izmanto�anas izmaksas, jo īpa�i, ja uzņēmumi vēlas nodarboties ar pārrobe�u

tirgdarbību, reklāmas kampaņām un pārdo�anas veicinā�anas pasākumiem. �ādi uzņēmumi arī

vie� patērētājos neskaidrību par viņu tiesībām un mazina uzticību iek�ējam tirgum;

(5) tā kā nav vienādu noteikumu Kopienas līmenī, �ķēr�ļus preču un pakalpojumu brīvai

pārrobe�u apritei vai brīvībai veikt uzņēmējdarbību varētu pamatot ar Eiropas Kopienu Tiesas

praksi tikmēr, kamēr ar tiem paredzēts sargāt atzītus mērķus saistībā ar sabiedrības interesēm

un tie ir samērīgi ar �iem mērķiem. Ņemot vērā Kopienas mērķus, kas izklāstīti Līguma

noteikumos un sekundārajos Kopienas tiesību aktos par pārvieto�anās brīvību, un saskaņā ar

Komisijas komerciālo komunikāciju politiku, kā izklāstīts Komisijas paziņojumā

"Papildinājums Zaļajai grāmatai par komerciālajām komunikācijām iek�ējā tirgū", tādi �ķēr�ļi

būtu jālikvidē. �os �ķēr�ļus var likvidēt, tikai izstrādājot Kopienas līmenī vienādus

noteikumus, ar ko ievie� augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, un Kopienas līmenī

noskaidrojot da�us juridiskus jēdzienus, ciktāl tas vajadzīgs netraucētai iek�ējā tirgus darbībai

un lai atbilstu juridiskās noteiktības prasībai;
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(6) tādēļ ar �o direktīvu tuvina dalībvalstu tiesību aktus par negodīgu komercpraksi, tostarp

negodīgu reklāmu, kas rada tie�u kaitējumu patērētāju ekonomiskajām interesēm, tādējādi

radot netie�u kaitējumu likumīgu konkurentu ekonomiskajām interesēm. Ievērojot

proporcionalitātes principu, �ī direktīva sargā patērētājus no �ādas negodīgas komercprakses

sekām, ja tās ir būtiskas, bet tajā ir atzīts, ka da�os gadījumos ietekme uz patērētājiem var būt

niecīga.  Tā arī neaptver un neietekmē valsts tiesību aktus par negodīgu komercpraksi, kas

rada kaitējumu tikai konkurentu ekonomiskajām interesēm vai attiecas uz tirgotāju

darījumiem; pilnībā ņemot vērā subsidiaritātes principu, dalībvalstīs arī turpmāk varēs

reglamentēt tādu praksi atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem, ja tās to gribēs. �ī direktīva arī

neaptver un neietekmē Direktīvas 84/450/EEK noteikumus par reklāmu, kas maldina

uzņēmējus, bet nemaldina patērētājus, un salīdzino�u reklāmu. Tāpat tā arī neietekmē

pieņemto reklāmas un tirgdarbības praksi, piemēram, likumīgu preču izvieto�anu, zīmolu

diferencē�anu vai stimulu piedāvā�anu, kas var likumīgi ietekmēt to, kā patērētāji uztver

produktus, un ietekmēt viņu rīcību, nemazinot spējas pieņemt uz informāciju balstītus

lēmumus;

(7) �ī direktīva attiecas uz komercpraksi, kas ir tie�i saistīta ar to, kā ietekmēt patērētāju lēmumus

veikt ar produktiem saistītus darījumus.  Tā neattiecas uz komercpraksi, ko īsteno galvenokārt

citiem nolūkiem, tostarp, piemēram, komerciālai saziņai, kas paredzēta ieguldītājiem, tas ir,

gada ziņojumiem un korporatīviem reklāmas materiāliem. Tā neattiecas uz tiesiskām

prasībām, kas saistītas ar gaumi un piedienīgumu, kuru ziņā pastāv lielas at�ķirības starp

dalībvalstīm.  Tāda komercprakse kā, piemēram, klientu piesaistī�ana publiskās vietās var

nebūt vēlama dalībvalstu kultūras tradīciju dēļ.  Attiecīgi būtu jāļauj dalībvalstīm turpināt

savā teritorijā aizliegt komercpraksi atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem gaumes un

piedienīguma dēļ, pat ja tāda prakse neierobe�o patērētāju izvēles brīvību;
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(8) ar �o direktīvu patērētāju ekonomiskās intereses ir tie�i aizsargātas no negodīgas uzņēmēju

komercprakses pret patērētājiem. Tādējādi tā arī netie�i sargā likumīgus uzņēmumus no

konkurentiem, kas neievēro �ajā direktīvā paredzētos spēles noteikumus, un tādēļ garantē

godīgu konkurenci jomā, ko koordinē ar �o direktīvu. Ir zināms, ka ir citādi komercprakses

veidi, kas, kaut gan nekaitē patērētājiem, var radīt kaitējumu konkurentiem un klientiem, kas

ir uzņēmēji. Komisijai būtu rūpīgi jāpārbauda vajadzība pēc Kopienas rīcības negodīgas

konkurences jomā ārpus �ajā direktīvā paredzētām pilnvarām un vajadzības gadījumā

jāiesniedz priek�likums, kas attiektos uz �iem pārējiem negodīgas konkurences aspektiem;

(9) �ī direktīva neskar atsevi�ķas prasības, ko ceļ personas, kam kāda negodīga komercprakse ir

radījusi kaitējumu. Tā arī neskar Kopienas un valsts tiesību aktus, kas attiecas uz

līgumtiesībām, intelektuālā īpa�uma tiesībām, produktu veselīguma un dro�uma aspektiem,

uzņēmējdarbības veik�anas nosacījumiem un atļauju izsnieg�anas sistēmām, tostarp tos, kas

atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem attiecas uz azartspēlēm, Kopienas konkurences noteikumus

un attiecīgo valstu tiesību aktus, ar ko tos īsteno.  Dalībvalstis savā teritorijā, kur darbojas

tirgotājs, tādējādi varēs saglabāt vai ieviest komercprakses ierobe�ojumus un aizliegumus

attiecībā uz, piemēram, alkoholu, tabaku vai medikamentiem, balstoties uz rūpēm par

patērētāju veselības aizsardzību un dro�ību.  Finan�u pakalpojumi un nekustamais īpa�ums,

dēļ to sare�ģītības un tiem piemīto�iem nopietniem riskiem, rada vajadzību pēc sīki

izstrādātām prasībām, tostarp pozitīvu pienākumu uzlik�anu tirgotājiem. Tādēļ finan�u

pakalpojumu un nekustamā īpa�uma jomā �ī direktīva neskar dalībvalstu tiesības rīkoties

ārpus tajā paredzētajiem noteikumiem, aizsargājot patērētāju ekonomiskās intereses. Nav

lietderīgi �eit reglamentēt dārgmetālu izstrādājumu raudzes standarta sertifikāciju un norādes;
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(10) jānodro�ina saskanība starp �īs direktīvas un spēkā eso�o Kopienas tiesību aktu noteikumiem,

jo īpa�i, ja sīki izstrādātus noteikumus par negodīgu komercpraksi piemēro konkrētās nozarēs.

Ar �o direktīvu tādēļ groza Direktīvu 84/450/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu

97/7/EK (1997. gada 20. maijs) par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem1,

Padomes Direktīvu 98/27/EK (1998. gada 19. maijs) par aizliegumiem saistībā ar patērētāju

intere�u aizsardzību2 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/65/EK (2002. gada

23. septembris) par patēriņa finan�u pakalpojumu tālpārdo�anu3. �o direktīvu tādēļ piemēro

tiktāl, ciktāl nav konkrētu noteikumu Kopienas tiesību aktos, kas reglamentē konkrētus

negodīgas komercprakses aspektus, piemēram, prasības informācijai un noteikumus par to, kā

informāciju pasniedz patērētājiem. Tā paredz patērētāju tiesību aizsardzību, ja attiecīgā nozarē

nav konkrētu Kopienas tiesību aktu, un aizliedz tirgotājiem radīt nepareizu priek�statu par

produktu iedabu. Tas ir īpa�i svarīgi attiecībā uz sare�ģītiem produktiem, kas patērētājiem var

radīt nopietnu apdraudējumu, piemēram, da�iem finan�u pakalpojumiem.  �ī direktīva tātad

papildina Kopienas acquis, ko piemēro komercpraksei, kas rada kaitējumu patērētāju

ekonomiskajām interesēm. ;

                                                
1 OV L 144, 4.6.1997., 19. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/65/EK (OV L

271, 9.10.2002., 16. lpp.).
2 OV L 166, 11.6.1998., 51. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/65/EK.
3 OV L 271, 9.10.2002., 16. lpp.
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(11) augstais konverģences līmenis, kas ir sasniegts, tuvinot valstu noteikumus ar �īs direktīvas

starpniecību, rada vispārēju augsta līmeņa patērētāju tiesību aizsardzību. Ar �o direktīvu

nosaka vienotu vispārēju aizliegumu tādai negodīgai komercpraksei, kas kropļo patērētāju

saimniecisko rīcību. Ar to arī paredz noteikumus par agresīvu komercpraksi, kas pa�reiz nav

reglamentēta Kopienas līmenī;

(12) saskaņo�ana būtiski stiprinās juridisku noteiktību gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Gan

patērētāji, gan uzņēmēji varēs paļauties uz vienotu regulatīvu sistēmu, kas balstās uz skaidri

definētiem juridiskiem jēdzieniem, kas visā Eiropas Savienībā reglamentē visus negodīgās

komercprakses aspektus.  Tādējādi būs likvidēti �ķēr�ļi, kas radu�ies tā dēļ, ka noteikumi par

negodīgu komercpraksi, kas kaitē patērētāju ekonomiskajām interesēm, ir sadrumstaloti, un

�ajā jomā varēs izveidot iek�ējo tirgu;

(13) lai sasniegtu Kopienas mērķus, likvidējot �ķēr�ļus iek�ējā tirgus darbībai, dalībvalstīs spēkā

eso�ās at�ķirīgās vispārējās klauzulas un tiesību principi jāaizstāj ar jaunām klauzulām un

principiem.  Tādēļ ar �o direktīvu nosaka vienotu kopēju, vispārēju aizliegumu, kas attiecas uz

negodīgu komercpraksi, kas kropļo patērētāju saimniecisko rīcību. Lai stiprinātu patērētāju

uzticību, vispārējais aizliegums būtu vienādi jāattiecina uz negodīgu komercpraksi, ko veic

vai nu ārpus jebkādām tirgotāju un patērētāju līgumsaistībām, vai pēc līguma noslēg�anas un

tā izpildes laikā. Vispārēju aizliegumu īsteno, izstrādājot noteikumus par diviem

vispierastākajiem komercprakses paveidiem, proti, maldino�u komercpraksi un agresīvu

komercpraksi;
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(14) vēlams, lai maldino�a komercprakse ietvertu tādu praksi, arī maldino�u reklāmu, kas,

maldinot patērētājus, viņiem liedz iespēju izdarīt pamatotu un tādējādi arī efektīvu izvēli.

Atbilstīgi dalībvalstu tiesību aktiem un praksei, kas attiecas uz maldino�u reklāmu, �ī

direktīva klasificē maldino�u praksi maldino�ās darbībās un maldino�os noklusējumos.

Attiecībā uz noklusējumiem �ajā direktīvā ir noteikts ierobe�ots apjoms būtiskas informācijas,

kas vajadzīga patērētājam, lai pieņemtu uz informāciju balstītu lēmumu veikt darījumu.  Tāda

informācija nebūs jāizpau� visās reklāmās, bet tikai, ja tirgotājs nāk klajā ar uzaicinājumu

veikt pirkumu, kas ir �ajā direktīvā skaidri definēts jēdziens.  �ajā direktīvā izmantotā pilnīgas

saskaņo�anas pieeja neliedz dalībvalstīm savos tiesību aktos precizēt īpa�u produktu,

piemēram, kolekcijas priek�metu vai elektropreču, galvenās īpa�ības, kuru noklusē�ana būtu

būtiska, īstenojot uzaicinājumu veikt pirkumu. �ī direktīva neparedz mazināt patērētāju izvēli,

aizliedzot tādu produktu popularizē�anu, kuri izskatās līdzīgi citiem produktiem, ja vien

līdzība patērētājos nerada neskaidrību par produkta komerciālo izcelsmi un tādēļ maldina.  �ai

direktīvai nebūtu jāskar spēkā eso�ie Kopienas tiesību akti, kas skaidri dod dalībvalstīm

iespēju izvēlēties starp vairākiem veidiem, kā reglamentēt patērētāju aizsardzību

komercprakses jomā. �ai direktīvai jo īpa�i nebūtu jāskar 13. panta 3. punkts Eiropas

Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu

apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē1;

                                                
1 OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.
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(15) ja Kopienas tiesības paredz prasības informācijai, kas ir saistītas ar komerciālu saziņu,

reklāmu un mārketingu, �o informāciju saskaņā ar �o direktīvu uzskata par būtisku.

Dalībvalstis varēs paturēt vai pievienot prasības informācijai, kas ir saistītas ar līgumtiesībām

un kam ir līgumtiesiskas sekas, ja to atļauj minimālās klauzulas spēkā eso�ajos Kopienas

tiesību instrumentos. �īs direktīvas II pielikumā ietverts nepilnīgs saraksts ar tādām prasībām

informācijai, kas ietvertas acquis. Ņemot vērā pilnīgo saskaņo�anu, ko ievie� ar �o direktīvu,

tikai informācija, kas ir pieprasīta Kopienas tiesību aktos, ir uzskatāma par būtisku saskaņā ar

�īs direktīvas 7. panta 5. punktu paredzēto mērķi. Ja dalībvalstis, balstoties uz Kopienas

tiesību minimālajām klauzulām, ir ieviesu�as tādas prasības informācijai, kas ir stingrākas par

Kopienas tiesību aktos noteiktajām, �ādas papildu informācijas noklusējumu neuzskata par

maldino�u noklusējumu saskaņā ar �o direktīvu. Turpretī dalībvalstis varēs atstāt spēkā vai

ieviest vēl stingrākus noteikumus atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem, lai patērētājiem

nodro�inātu individuālu līgumisku tiesību aizsardzību augstākā līmenī, ja to pieļauj minimālās

klauzulas Kopienas tiesību aktos;

(16) noteikumiem par agresīvu komercpraksi būtu jāattiecas uz praksi, kas būtiski mazina

patērētāju izvēles brīvību. Tāda prakse ietver uzmāk�anos, piespie�anu, tostarp fiziska spēka

izmanto�anu, un nesamērīgu ietekmi;

(17) vēlams precizēt, kāda komercprakse ir negodīga visos apstākļos, lai nodro�inātu lielāku

juridisku noteiktību. Tādēļ I pielikumā ietverts pilns visu �ādas prakses paveidu saraksts.  �ie

ir vienīgie komercprakses piemēri, ko var uzskatīt par negodīgiem, neizvērtējot katra

atsevi�ķa gadījuma atbilstību 5. līdz 9. pantam;
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(18) ir pareizi visus patērētājus aizsargāt pret negodīgu komercpraksi; taču kop� Direktīvas

84/450/EEK stā�anās spēkā Tiesa, izskatot lietas, kas saistītas ar reklāmu, ir atzinusi par

vajadzīgu pārbaudīt �īs prakses ietekmi uz iedomātu tipisko patērētāju. Saskaņā ar

proporcionalitātes principu un lai dotu iespēju efektīvi piemērot aizsargpasākumus, kas

paredzēti �ajā direktīvā, tajā par atsauces lielumu izmantots vidusmēra patērētājs, kā to

interpretējusi Tiesa, bet tajā arī paredzēti noteikumi, lai novērstu tādu patērētāju izmanto�anu,

kuru īpa�ības tos padara mazāk aizsargātus pret negodīgu komercpraksi. Ja kāda

komercprakse ir īpa�i vērsta uz konkrētu patērētāju grupu, piemēram, bērniem, vēlams, ka �īs

komercprakses ietekmi vērtē no attiecīgās grupas vidusmēra pārstāvja viedokļa. Metode, ar

kuru nosaka vidusmēra patērētāju, nav statistikas metode. Attiecīgo valstu tiesām un iestādēm

būs jāizmanto pa�u lemtspēja, lai noteiktu vidusmēra patērētāja tipisko reakciju katrā konkrētā

gadījumā;

(19) ja konkrētas īpa�ības, piemēram, vecums, fiziski vai garīgi traucējumi vai lētticība, dara

patērētājus īpa�i viegli ietekmējamus ar kādu komercpraksi vai attiecīgu produktu, un ja �ī

prakse var kropļot tikai tādu patērētāju saimniecisko rīcību tā, ka tirgotājs to var saprātīgi

paredzēt, viņiem der nodro�ināt pietiekamu aizsardzību, attiecīgo praksi vērtējot no attiecīgās

grupas vidusmēra locekļa viedokļa;
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(20) ir pareizi paredzēt vietu rīcības kodeksam, kas dotu tirgotājiem iespēju efektīvi piemērot �īs

direktīvas principus konkrētās ekonomikas jomās. Nozarēs, kur tirgotāju rīcību reglamentē

īpa�as obligātas prasības, ir pareizi, ka �ajos kodeksos arī dod norādījumus par prasībām

attiecībā uz profesionālas rūpības ievēro�anu �ādās nozarēs.  Kontrole, ko par kodeksu

atbildīgās personas veic valstu vai Kopienas līmenī, lai novērstu negodīgu komercpraksi, var

novērst vajadzību iesniegt prasības administratīvās iestādēs vai tiesā, un tādēļ tā būtu

jāveicina. Lai sasniegtu augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, varētu informēt patērētāju

organizācijas un iesaistīt tās rīcības kodeksu izstrādē;

(21) personām vai organizācijām, kurām saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem �ajā jautājumā ir

likumīgas intereses, jābūt pieejamiem tiesiskiem aizsardzības līdzekļiem, ar ko sākt tiesvedību

pret negodīgu komercpraksi tiesā vai administratīvā iestādē, kas ir kompetenta pieņemt

lēmumus par sūdzībām, vai sākt attiecīgu tiesvedību. Lai gan pierādī�anas pienākumu nosaka

ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ir pareizi dot iespēju tiesām un administratīvām iestādēm

pieprasīt tirgotājiem sagādāt pietiekamus pierādījumus par to apgalvoto faktu patiesumu;

(22) dalībvalstīm ir jānosaka sankcijas par �īs direktīvas noteikumu pārkāpumiem un jānodro�ina

to izpilde. �ādām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām;
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(23) tā kā dalībvalstis nespēj pienācīgi sasniegt �īs direktīvas mērķus, proti, likvidēt iek�ējā tirgus

darbības �ķēr�ļus, kas var būt attiecīgu valstu tiesību akti par negodīgu komercpraksi, un

nodro�ināt vispārēju augsta līmeņa patērētāju aizsardzību, tuvinot dalībvalstu normatīvos un

administratīvos aktus par negodīgu komercpraksi, un tādēļ tos var labāk sasniegt Kopienas

līmenī, Kopiena var paredzēt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas izklāstīts

Līguma 5. pantā. Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kas izklāstīts minētajā pantā, �ī

direktīva ir samērīga ar mērķi likvidēt �ķēr�ļus iek�ējā tirgus darbībai un panākt vispārēju

augsta līmeņa patērētāju aizsardzību;

(24) būtu lietderīgi pārskatīt �o direktīvu, lai nodro�inātu to, ka �ķēr�ļi iek�ējā tirgus darbībai ir

likvidēti un augsta līmeņa patērētāju tiesību aizsardzība ir sasniegta. Pēc pārskatī�anas

Komisija varētu nākt klajā ar priek�likumu grozīt �o direktīvu, un tas varētu paredzēt

ierobe�otu 3. panta 5. punktā minētās atkāpes termiņa pagarinājumu un/vai grozījumus citos

patērētāju tiesību aizsardzības jomā pieņemtos tiesību aktos, kuri atspoguļo Komisijas

patērētāju tiesību aizsardzības politikas stratēģijā pausto apņem�anos pārskatīt spēkā eso�o

acquis, lai panāktu augsta līmeņa kopēju patērētāju aizsardzību;

(25) �ī direktīva respektē pamattiesības un principus, kas jo īpa�i ir atzīti Eiropas Savienības

Pamattiesību hartā,

IR PIEŅĒMU�I �O DIREKTĪVU.
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1. NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Mērķis

�īs direktīvas mērķis ir dot ieguldījumu iek�ējā tirgus pareizā darbībā un sasniegt augsta līmeņa

patērētāju tiesību aizsardzību, tuvinot dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus, kas attiecas

uz negodīgu komercpraksi, kura rada kaitējumu patērētāju ekonomiskajām interesēm.

2. pants

Definīcijas

�ajā direktīvā

(a) "patērētājs" ir jebkura fiziska persona, kas komercpraksē, uz ko attiecas �ī direktīva, darbojas

nolūkos, kas neattiecas uz tās uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesiju;

(b) "tirgotājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas komercpraksē, uz ko attiecas �ī

direktīva, darbojas nolūkos, kas attiecas uz tā uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesiju, un

arī jebkura persona, kas darbojas tirgotāja vārdā vai uzdevumā;
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(c) "produkts" ir jebkura prece vai pakalpojums, tostarp nekustams īpa�ums, tiesības un

pienākumi;

(d) "uzņēmēja komercprakse attiecībā pret patērētājiem" (�e turpmāk arī "komercprakse") ir

jebkura tirgotāja veikta darbība, noklusējums, uzvedība vai apgalvojums, komerciāls

paziņojums, tostarp reklāma un tirgdarbība, kas ir tie�i saistīta ar produkta popularizē�anu,

pārdo�anu vai piegādi patērētājiem;

(e) "būtiski kropļot patērētāju saimniecisko rīcību" nozīmē izmantot komercpraksi, lai būtiski

mazinātu patērētāja spējas pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu, tādējādi liekot

patērētājam pieņemt tādus lēmumus par darījuma veik�anu, kādus viņ� citādi nebūtu

pieņēmis;

(f) "rīcības kodekss" ir vieno�anās vai tādu noteikumu kopums, kas nav ietverts dalībvalsts

normatīvos vai administratīvos tiesību aktos un kas nosaka to tirgotāju uzvedību, kuri

uzņemas kodeksā minētos pienākumus attiecībā uz vienu vai vairākiem komercprakses

paveidiem vai uzņēmējdarbības nozarēm;

(g) "par kodeksu atbildīgā persona" ir jebkur� subjekts, tostarp tirgotājs vai tirgotāju grupa, kas ir

atbildīga par rīcības kodeksa izstrādi un pārskatī�anu un/vai par uzraudzību attiecībā uz to, kā

tie, kas ir uzņēmu�ies kodeksā paredzētos pienākumus, tos ievēro;
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(h) "profesionālā rūpība" ir īpa�as prasmes un rūpības līmenis, kādu var pamatoti sagaidīt

tirgotāju izrādām pret patērētājiem un kur� ir samērīgs ar godīgu tirgus praksi un/vai vispārēju

labas ticības principu tirgotāja darbības jomā;

(i) "uzaicinājums veikt pirkumu" ir komerciālās saziņas forma, kas norāda produkta īpa�ības un

cenu izmantotajai komerciālās saziņas formai piemērotā veidā un tādējādi dod iespēju

patērētājam veikt pirkumu;

(j) "nesamērīga ietekme" ir varas pozīcijas izmanto�ana attiecībā pret patērētāju, izdarot

spiedienu, pat neizmantojot fizisku spēku un nedraudot ar tā izmanto�anu, lai ievērojami

ierobe�otu patērētāja spējas pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu;

(k) "lēmums veikt darījumu" ir jebkur� patērētāja pieņemts lēmums par to, vai, kā un pēc kādiem

noteikumiem veikt pirkumu, vai veikt pilnus vai daļējus maksājumus, paturēt produktu vai no

tā atbrīvoties, vai attiecībā uz to izmantot līgumtiesības, neatkarīgi no tā, vai patērētājs nolemj

rīkoties vai no rīcības atturēties;

(l) "reglamentēta profesija" ir profesionāla darbība vai profesionālu darbību kopums, kam var

pievērsties vai kurā var darboties, vai kuras vienā darbo�anās veidā var darboties ar tie�u vai

netie�u nosacījumu, ka ir iegūta īpa�a profesionāla kvalifikācija saskaņā ar normatīviem vai

administratīviem tiesību aktiem.
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3. pants

Piemēro�anas joma

1. �ī direktīva attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi attiecībā pret patērētājiem, kā

izklāstīts 5. pantā, pirms komercdarījuma, kas attiecas uz kādu produktu, pēc tā un tā laikā.

2. �ī direktīva neskar līgumtiesības un jo īpa�i noteikumus par līguma spēkā esamību, tā

veido�anu vai sekām.

3. �ī direktīva neskar Kopienas vai valsts noteikumus par produktu veselīguma un dro�uma

aspektiem.

4. Ja �ī direktīva un citi Kopienas noteikumi, kas reglamentē konkrētus negodīgas

komercprakses aspektus, nonāk pretrunā, priek�roku dod minētajiem citiem Kopienas noteikumiem,

un tos piemēro attiecībā uz �iem konkrētiem aspektiem.

5. Dalībvalstis se�us gadus pēc .... * drīkst �īs direktīvas jomā piemērot savus noteikumus, ar ko

paredz vairāk ierobe�ojumu vai prasību, salīdzinot ar �o direktīvu,  un ar ko  īsteno direktīvas, kurās

ietvertas minimālās saskaņo�anas klauzulas. �iem pasākumiem jābūt būtiski nepiecie�amiem, lai

pienācīgi aizsargātu patērētājus pret negodīgu komercpraksi, un tiem jābūt samērīgiem ar �o

sasniedzamo mērķi. Vajadzības gadījumā 18. pantā minētā pārskatī�anā var ietvert priek�likumu par

�īs atkāpes termiņa pagarinā�anu uz turpmāku ierobe�otu laiku.

                                                
* 24 mēne�i pēc �īs direktīvas spēkā stā�anās.
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6. Dalībvalstis tūlīt ziņo Komisijai par jebkuriem valsts noteikumiem, ko piemēro saskaņā ar 5.

punktu.

7. �ī direktīva neskar noteikumus, ar ko nosaka tiesu jurisdikciju.

8. �ī direktīva neskar nekādus uzņēmējdarbības veik�anas vai atļauju izsnieg�anas sistēmu

nosacījumus vai ētikas kodeksus, vai citus konkrētus noteikumus, ar ko reglamentē reglamentētas

profesijas, lai uzturētu augstus profesionāla godīguma standartus, ko dalībvalstis atbilstīgi Kopienas

tiesību aktiem var noteikt profesionāļiem.

9. Attiecībā uz "finan�u pakalpojumiem", kā definēts Direktīvā 2002/65/EK, un nekustamo

īpa�umu dalībvalstis var piemērot noteikumus, ar ko paredz vairāk ierobe�ojumu vai prasību,

salīdzinot ar �o direktīvu, jomā, uz ko tā paredz tuvinā�anu.

10. �ī direktīva neattiecas uz tādu dalībvalstu normatīvo un administratīvo tiesību aktu

piemēro�anu, kuri attiecas uz dārgmetālu priek�metu raudzes standarta sertifikāciju un norādēm.
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4. pants

Iek�ējais tirgus

Dalībvalstis neierobe�o nedz pakalpojumu snieg�anas brīvību, nedz brīvu preču apriti tādu iemeslu

dēļ, kas ir �īs direktīvas tuvinātajā jomā.

2. NODAĻA

NEGODĪGA KOMERCPRAKSE

5. pants

Negodīgas komercprakses aizliegums

1. Negodīga komercprakse ir aizliegta.

2. Komercprakse ir negodīga, ja:

(a) tā ir pretrunā profesionālās rūpības prasībām, un

(b) tā attiecībā uz produktu būtiski kropļo vai var būtiski kropļot tā vidusmēra patērētāja

saimniecisko rīcību, kuru produkts sasniedz vai kam tas adresēts, vai vidusmēra grupas

pārstāvja saimniecisko rīcību attiecībā uz produktu, ja komercprakse ir vērsta uz īpa�u

patērētāju grupu.
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3. Tādu komercpraksi, kas attiecas uz patērētājiem vispār, bet kas var būtiski kropļot tikai tādu

patērētāju grupas saimniecisko rīcību, kuri garīgu vai fizisku traucējumu, vecuma vai lētticības dēļ

ir īpa�i neaizsargāti pret tādu praksi vai attiecīgo produktu, tādējādi, ka varētu saprātīgi paredzēt, ka

tirgotājam tas būtu bijis jāprognozē, vērtē no tādas grupas vidusmēra pārstāvja viedokļa. Tas neskar

parasto un likumīgo reklāmas praksi lietot pārspīlētus izteicienus, vai izteicienus, ko nav paredzēts

uztvert burtiski.

4. Jo īpa�i komercprakse ir negodīga, ja

(a) tā maldina, kā izklāstīts 6. un 7. pantā, vai

(b) tā ir agresīva, kā izklāstīts 8. un 9. pantā.

5. �īs direktīvas I pielikumā dotajā sarakstā ietverti komercprakses veidi, kas visos apstākļos

uzskatāmi par negodīgiem.
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1 IEDAĻA

MALDINO�A KOMERCPRAKSE

6. pants

Maldino�as darbības

1. Komercpraksi uzskata par maldino�u, ja tajā sniedz nepareizu informāciju, un tādēļ tā ir

nepatiesa, vai ja tā jebkādā veidā, tostarp vispārējā sniegumā, maldina vai var maldināt vidusmēra

patērētāju, pat ja informācija ir faktiski pareiza, attiecībā uz vienu vai vairākiem �e turpmāk

uzskaitītajiem elementiem un jebkādā gadījumā liek vai var likt patērētājam pieņemt lēmumu veikt

darījumu, kādu viņ� citādi nebūtu pieņēmis:

(a) produkta esamība vai iedaba;

(b) produkta galvenās īpa�ības, piemēram, tā pieejamība, labumi, riski, izpildījums, sastāvs,

piederumi, garantijas apkalpo�ana un sūdzību izskatī�anas procedūra, izgatavo�anas vai

snieg�anas metode un laiks, piegāde, atbilsme nolūkam, pielietojums, daudzums, sīks

apraksts, ģeogrāfiskā un komerciālā izcelsme vai rezultāti, ko var gaidīt to lietojot, vai ar �o

produktu veikto testu vai pārbau�u rezultāti vai būtiskas īpa�ības;

(c) tirgotāja saistību apjoms, attiecīgās komercprakses motīvi un pārdo�anas procesa īpa�ības,

jebkur� paziņojums vai simbols attiecībā uz tie�u vai netie�u tirgotāja vai produkta

sponsorē�anu vai atbalstu;
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(d) cena vai cenas aprēķinā�anas veids, vai konkrēta cenas atvieglojuma esamība;

(e) vajadzību pēc apkopes, detaļas, tās nomaiņas vai labo�anas;

(f) tirgotāja vai viņa pārstāvja iedaba, īpa�ības un tiesības, piemēram, viņa identitāte un aktīvi,

kvalifikācija, statuss, atzī�ana, piederība vai sakari, rūpnieciskā, komerciālā vai intelektuālā

īpa�uma tiesības vai saņemtas godalgas un atzinības;

(g) patērētāja tiesības vai risks, kas varētu viņu apdraudēt.

2. Komercpraksi arī uzskata par maldino�u, ja, attiecībā uz tā faktiem, ņemot vērā visas īpa�ības

un apstākļus, tā vidusmēra patērētājam liek vai var likt pieņemt lēmumu veikt darījumu, ko viņ�

citādi nebūtu pieņēmis, un tas ietver:

(a) jebkuru tirgdarbību attiecībā uz produktu, tostarp salīdzino�u reklāmu, kas izraisa jebkādu

reklāmas devēja un konkurenta produktu, preču zīmju, tirdzniecības nosaukumu un citu

at�ķirības zīmju sajauk�anu;

(b) gadījumus, ja tirgotājs neievēro rīcības kodeksā ietvertos pienākumus, ko viņ� ir uzņēmies, ja:
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 (i) pienākums nav tikai vēlmju līmenī, bet ir stingrs un pierādāms, un

(ii) tirgotājs, veicot komercpraksi, norāda, ka rīcības kodekss viņam ir saisto�s.

7. pants

Maldino�a noklusē�ana

1. Komercpraksi arī uzskata par maldino�u, ja, attiecībā uz tās faktiem, ņemot vērā visas

īpa�ības un apstākļus un saziņas līdzekļa nepilnības, tā noklusē būtisku informāciju, kas vidusmēra

patērētājam ir vajadzīga, lai varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu, un tādējādi vidusmēra

patērētājam liek vai var likt pieņemt lēmumu veikt darījumu, ko viņ� citādi nebūtu pieņēmis.

2. Par maldino�u noklusē�anu arī uzskata gadījumus, ja tirgotājs 1. punktā minēto būtisko

informāciju slēpj vai sniedz neskaidri, nesaprotami, divdomīgi vai nepiemērotā laikā, vai nenorāda

uz komercprakses komercnolūku, ja tas jau no konteksta nav skaidrs.

3. Ja komercpraksē izmantotā saziņas līdzekļa dēļ rodas vietas vai laika ierobe�ojumi, tad

konstatējot to, vai informācija ir noklusēta, ņem vērā tādus ierobe�ojumus un jebkurus tirgotāja

veiktus pasākumus, lai informētu patērētājus ar citiem līdzekļiem.
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4. Ja īsteno uzaicinājumu veikt pirkumu, �ādu informāciju uzskata par būtisku, ja tas jau no

konteksta nav skaidrs:

(a) produkta galvenās īpa�ības, ciktāl tas ir piemērots saistībā ar saziņas līdzekli un pa�u

produktu;

(b) tirgotāja ģeogrāfiskā adrese un identitāte, piemēram, viņa tirdzniecības nosaukums un,

vajadzības gadījumā, tā tirgotāja ģeogrāfiskā adrese un identitāte, kura uzdevumā viņ�

darbojas.

(c) cena, tostarp visi nodokļi, vai, ja produkta iedabas dēļ cenu nevar pamatoti aprēķināt iepriek�,

cenas aprēķinā�anas veids, kā arī vajadzības gadījumā visi papildu kravas, piegādes vai pasta

maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar pamatoti aprēķināt iepriek�, fakts, ka �ādi papildu

maksājumi var būt iekasējami;

(d) maksā�anas, piegādes, darbības un sūdzību izskatī�anas procedūras, ja tās ir citādas, nekā to

paredz profesionālā rūpība;

(e) atcel�anas vai atsauk�anas tiesību esamība, ja tās saistītas ar produktiem vai darījumiem.

5. Kopienas tiesību aktos noteiktās prasības informācijai, kuras attiecas uz komerciālo saziņu,

tostarp reklāmu un tirgdarbību, un kuru nepilnīgs uzskaitījums atrodams II pielikumā, uzskata par

būtiskām.
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2. IEDAĻA

AGRESĪVA KOMERCPRAKSE

8. pants

Agresīva komercprakse

Komercpraksi uzskata par agresīvu, ja faktiski, ņemot vērā visas tās īpa�ības un visus apstākļus, tā

ar uzmāk�anos, piespie�anu, tostarp fiziska spēka izmanto�anu vai nesamērīgu ietekmi, būtiski

ietekmē vai var būtiski ietekmēt vidusmēra patērētāja izvēles vai rīcības brīvību attiecībā uz

produktu, un, tādejādi, liek vai var likt viņam pieņemt lēmumu veikt darījumu, ko viņ� citādi nebūtu

pieņēmis.

9. pants

Uzmāk�anās, piespie�anas un nesamērīgas ietekmes izmanto�ana

Konstatējot to, vai komercpraksē izmantota uzmāk�anās, piespie�ana vai nesamērīga ietekme, ņem

vērā:

(a) notikuma laiku, vietu, iedabu vai ilgumu;
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(b) draudīgas vai aizvainojo�as runas vai uzvedības izmanto�anu;

(c) to, vai tirgotājs izmanto jebkuru konkrētu nelaimi vai tik nopietnus apstākļus, kas mazina

patērētāja spriestspējas, ja tirgotājs apzinās tādas nelaimes un apstākļus, lai ietekmētu

patērētāju lēmumu par produktu;

(d) jebkurus apgrūtino�us vai nesamērīgus nelīgumiskus �ķēr�ļus, ko tirgotājs uzliek, ja patērētājs

vēlas izmantot līgumiskas tiesības, tostarp tiesības līgumu izbeigt vai izvēlēties citu produktu

vai citu tirgotāju;

(e) jebkurus draudus veikt jebkuras darbības, ko likumīgi nedrīkst veikt.

3. NODAĻA

RĪCĪBAS KODEKSI

10. pants

Rīcības kodeksi

�ī direktīva pieļauj negodīgas komercprakses kontroli, ko dalībvalstis var veicināt un ko veic par

rīcības kodeksu atbildīgās personas, un 11. pantā minēto personu vai organizāciju vēr�anās pie

tādām struktūrām, ja lietu izskatī�ana �ādās struktūrās ir paredzēta papildus lietu izskatī�anai tiesā

vai administratīvās iestādēs, kā minēts tajā pantā.
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4. NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11. pants

Izpilde

1. Dalībvalstis nodro�ina piemērotus un efektīvus līdzekļus, lai apkarotu negodīgu komercpraksi

un nodro�inātu �īs direktīvas prasību ievēro�anu patērētāju interesēs.

Tādi līdzekļi ietver tiesību normas, saskaņā ar ko tādas personas vai organizācijas, kurām saskaņā ar

attiecīgo valstu tiesību aktiem ir likumīgas intereses apkarot negodīgu komercpraksi, tostarp

konkurenti, var:

− celt prasību tiesā pret �ādu negodīgu komercpraksi; un/vai

− ierosināt �ādas negodīgas komercprakses izskatī�anu administratīvā iestādē, kas ir kompetenta

vai nu pieņemt lēmumus par sūdzībām, vai ierosināt attiecīgu tiesvedību.

Katra dalībvalsts nosaka, kuru no �īm iespējām izmantot, kā arī to, vai dot iespēju tiesām vai

administratīvām iestādēm pieprasīt, lai pirms lietas ierosinā�anas būtu izmantoti citi noteikti līdzekļi

sūdzību izskatī�anai, tostarp 10. pantā minētie līdzekļi. �īs iespējas ir pieejamas neatkarīgi no tā, vai

ietekmētie patērētāji atrodas dalībvalsts teritorijā, kur atrodas tirgotājs, vai citā dalībvalstī.
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Katra dalībvalsts nosaka:

− vai �os tiesiskos līdzekļus var vērst atsevi�ķi vai kopā pret vairākiem tirgotājiem vienā

tautsaimniecības nozarē; un

− vai �os tiesiskos līdzekļus var vērst pret par kodeksu atbildīgo personu, ja attiecīgais kodekss

veicina tiesisko prasību neievēro�anu.

2. Saskaņā ar 1. punktā minētajām tiesību normām dalībvalstis tiesām vai administratīvām

iestādēm pie�ķir pilnvaras, kas ļauj gadījumos, kad tās uzskata �ādus pasākumus par vajadzīgiem,

ņemot vērā visu iesaistīto intereses, it sevi�ķi sabiedrības intereses:

− likt pārtraukt negodīgu komercpraksi vai ierosināt attiecīgu tiesvedību, lai panāktu negodīgas

komercprakses pārtrauk�anu, vai

− aizliegt negodīgu komercpraksi vai ierosināt attiecīgu tiesvedību, lai panāktu negodīgas

komercprakses aizlieg�anu, ja negodīga komercprakse vēl nav sākusies, bet tās īsteno�ana ir

paredzama,

pat nepierādot tirgotāja faktiski nodarītos zaudējumus vai kaitējumu, nodomu vai nolaidību.

Dalībvalstis arī paredz paātrinātu procedūru, lai veiktu pirmajā daļā minētos pasākumus:

− vai nu pagaidu kārtā, vai

− ar galīgo spēku,
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zinot, ka katra dalībvalsts nosaka, kuru no abām iespējām izvēlēties.

Dalībvalstis turklāt var pie�ķirt tiesām vai administratīvām iestādēm pilnvaras, lai likvidētu sekas, ko

rada negodīga komercprakse, par kuras izbeig�anu ir pieņemts galīgs lēmums,

- prasīt attiecīgā lēmuma pilnīgu vai daļēju publicē�anu tādā formā, kādu uzskata par

piemērotu,

- papildus pieprasīt publicēt paziņojumu ar labojumu.

3. Panta 1. punktā minētās administratīvās iestādes:

(a) ir izveidotas tā, lai neizraisītu �aubas par to objektivitāti;

(b) pieņemot lēmumus par sūdzībām, ir attiecīgi pilnvarotas efektīvi pārraudzīt un panākt savu

lēmumu efektīvu ievēro�anu;

(c) parasti paskaidro savu lēmumu iemeslus.

Ja administratīvā iestāde ekskluzīvi īsteno 2. punktā minētās pilnvaras, tā vienmēr paskaidro savu

lēmumu iemeslu. Turklāt tādā gadījumā jāparedz norma par procedūrām, ar ko var tiesā pārsūdzēt

administratīvās iestādes pilnvaru nepareizu vai nepamatotu  īsteno�anu vai tādu pilnvaru nepareizu vai

nepamatotu neizmanto�anu.
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12. pants

Tiesas un administratīvās iestādes: prasību pamatojums

Dalībvalstis pilnvaro tiesas vai administratīvās iestādes, lai, izskatot 11. pantā paredzētās civillietas vai

administratīvās lietas, tās varētu:

(a) pieprasīt tirgotājam sagādāt pierādījumus par komercpraksē apgalvoto faktu patiesumu, ja,

ņemot vērā tirgotāja un jebkuras procesa puses likumīgās intereses, tāda prasība �ķiet atbilstīga,

ievērojot konkrētās lietas apstākļus, un

(b) uzskatīt apgalvotos faktus par nepatiesiem, ja saskaņā ar a) apak�punktu pieprasītie pierādījumi

nav sagādāti vai ja tiesa vai administratīvā iestāde tos uzskata par nepietiekamiem.

13. pants

Sankcijas

Dalībvalstis nosaka sankcijas gadījumiem, kad tiek pārkāpti �īs direktīvas piemēro�anai pieņemtie

valsts noteikumi, un veic visus vajadzīgus pasākumus, lai nodro�inātu �o sankciju piemēro�anu.

�ādām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.
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14. pants

Grozījumi Direktīvā 84/450/EEK

Direktīvu 84/450/EEK ar �o groza �ādi.

(1) Direktīvas 1. pantu aizstāj ar �ādu pantu:

"1. pants

�īs direktīvas mērķis ir aizsargāt tirgotājus pret maldino�u reklāmu un tās negodīgām sekām,

kā arī paredzēt nosacījumus, ar kādiem salīdzino�a reklāma ir atļauta".

(2) Direktīvas 2. pantā:

− ar �ādu punktu aizstāj 3. punktu:

"3. "tirgotājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas darbojas nolūkos, kas

attiecas uz tā uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesiju, un arī jebkura persona, kas

darbojas tirgotāja vārdā vai uzdevumā."

− papildina ar �ādu punktu:

"4. "par kodeksu atbildīgā persona" ir jebkur� subjekts, tostarp tirgotājs vai tirgotāju

grupa, kas ir atbildīga par rīcības kodeksa izstrādi un pārskatī�anu un/vai par uzraudzību

attiecībā uz to, kā tie, kas ir uzņēmu�ies kodeksā paredzētos pienākumus, tos ievēro."
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(3) Direktīvas 3.a pantu aizstāj ar �ādu pantu:

"3.a pants

1. Salīdzino�a reklāma tiktāl, cik tā attiecas uz salīdzinājumu, ir atļauta, ja tā atbilst �ādiem

nosacījumiem:

(a) tā nemaldina saskaņā ar �īs direktīvas 2. panta 2. punktu, 3. pantu un 7. panta 1. punktu

vai 6. un 7. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/�/EK++++ (... gada ...),

kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iek�ējā tirgū attiecībā pret

patērētājiem*;

(b) tā salīdzina preces vai pakalpojumus, kas apmierina vienādas vajadzības vai ir paredzēti

vienam un tam pa�am nolūkam;

(c) tā objektīvi salīdzina vienu vai vairākas �o preču un pakalpojumu būtiskas, attiecīgas,

pārbaudāmas un reprezentatīvas pazīmes, pie kā var piederēt cena;

(d) tā nediskreditē vai nenomelno konkurenta preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, citas

at�ķirības zīmes, preces, pakalpojumus, darbības vai apstākļus;

(e) reklamējot produktus ar izcelsmes vietas norādi, tā katrā konkrētā gadījumā attiecas uz

produktiem ar vienādām norādēm;

(f) tā negodīgi neizmanto konkurenta preču zīmes, tirdzniecības nosaukuma vai citu

at�ķirības zīmju reputāciju vai konkurējo�u produktu izcelsmes vietas norādes

reputāciju;

                                                
++++ OV: Ievietojiet �īs Direktīvas numuru.
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(g) tā neuzdod preces vai pakalpojumus par tādu preču vai pakalpojumu imitācijām vai

atdarinājumiem, kam ir aizsargāta preču zīme vai tirdzniecības nosaukums;

(h) tā neliek tirgotājiem jaukt reklāmas devējus ar konkurentiem vai reklāmas devēja preču

zīmes, tirdzniecības nosaukumus, citas at�ķirības zīmes, preces vai pakalpojumus ar

konkurenta preču zīmēm, tirdzniecības nosaukumiem, citām at�ķirības zīmēm, precēm

vai pakalpojumiem.

__________________

* OV L               ."

(4) Direktīvas 4. panta 1. punktu aizstāj ar �ādu punktu:

"1. Dalībvalstis nodro�ina to, ka pastāv piemēroti un efektīvi līdzekļi, lai apkarotu maldino�u

reklāmu un lai panāktu salīdzino�as reklāmas noteikumu ievēro�anu tirgotāju un konkurentu

interesēs. Tādi līdzekļi ietver tiesību normas, saskaņā ar ko tādas personas vai organizācijas,

kurām saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem ir likumīgas intereses apkarot maldino�u

reklāmu vai reglamentēt salīdzino�u reklāmu, var:

(a) celt tiesā prasību pret tādu reklāmu; vai

(b) ierosināt �ādas reklāmas izskatī�anu administratīvā iestādē, kas ir kompetenta vai nu

pieņemt lēmumus par sūdzībām, vai ierosināt attiecīgu tiesvedību.

Katra dalībvalsts nosaka, kuru no �īm iespējām izmantot, kā arī to, vai dot iespēju tiesām vai

administratīvām iestādēm pieprasīt, lai pirms lietas ierosinā�anas būtu izmantoti citi noteikti

līdzekļi sūdzību izskatī�anai, tostarp 5. pantā minētie līdzekļi.
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Katra dalībvalsts nosaka:

(a) vai �os tiesiskos līdzekļus var vērst atsevi�ķi vai kopā pret vairākiem tirgotājiem vienā un

tajā pa�ā tautsaimniecības nozarē; un

(b) vai �os tiesiskos līdzekļus var vērst pret par kodeksu atbildīgo personu, ja attiecīgais

kodekss veicina tiesisko prasību neievēro�anu."

(5) Direktīvas 7. panta 1. punktu aizstāj ar �ādu punktu:

"1. �ī direktīva neliedz dalībvalstīm paturēt vai pieņemt noteikumus, kuru nolūks ir

tirgotājiem un konkurentiem nodro�ināt pla�āku aizsardzību pret maldino�u reklāmu"
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15. pants

Grozījumi Direktīvās 97/7/EK un 2002/65/EK

1. Direktīvas 97/7/EK 9. pantu aizstāj ar �ādu pantu:

"9. pants

Nepasūtītu preču pārdo�ana

Ņemot vērā nepasūtīto preču pārdo�anas prakses aizlieg�anu, kura paredzēta Eiropas

Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/�/EK++++ (... gada ...), kas attiecas uz uzņēmēju

negodīgu komercpraksi iek�ējā tirgū attiecībā pret patērētājiem*, dalībvalstis paredz

vajadzīgos pasākumus, lai atbrīvotu patērētājus no jebkādas atlīdzības snieg�anas nepasūtītas

piegādes gadījumos, un atbildes nesnieg�ana nav uzskatāma par piekri�anu.

__________________

* OV L               ."

2. Direktīvas 2002/65/EK 9. pantu aizstāj ar �ādu pantu:

                                                
++++ OV: Ievietojiet �īs Direktīvas numuru.
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"9. pants

Ņemot vērā nepasūtītu preču pārdo�anas prakses aizlieg�anu, kura paredzēta Eiropas

Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/�/EK++++ (... gada ...), kas attiecas uz uzņēmēju

negodīgu komercpraksi iek�ējā tirgū attiecībā pret patērētājiem*, un neskarot dalībvalstu

tiesību aktu noteikumus par distances līgumu automātisku atjauno�anu, ja �ādi noteikumi

pieļauj automātisku atjauno�anu, dalībvalstis veic pasākumus, lai atbrīvotu patērētājus no

jebkurām saistībām nepasūtītas piegādes gadījumos, un atbildes nesnieg�ana nav uzskatāma

par piekri�anu.

__________________

* OV L               ."

16. pants

Grozījumi Direktīvā 98/27/EK un Regulā (EK) Nr..../2004

1. Direktīvas 98/27/EK pielikumā 1. punktu aizstāj ar �ādu punktu:

"1. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/�/EK++++ (... gada ...), kas attiecas uz

uzņēmēju negodīgu komercpraksi iek�ējā tirgū attiecībā pret patērētājiem (OV L    )".

2. Pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. .../2004++++ par to valsts iestā�u

sadarbību, kas ir atbildīgas par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā ("Regula par

sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā")1, papildina ar �ādu punktu:

                                                
++++ OV: Ievietojiet �īs Direktīvas numuru.
++++ OV: Ievietojiet �īs Direktīvas numuru.
++++ OV: Ievietojiet �īs Direktīvas numuru.
1 OV L
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"15. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/�/EK++++ (... gada ...), kas attiecas uz

uzņēmēju negodīgu komercpraksi iek�ējā tirgū attiecībā pret patērētājiem (OV L    ,  lpp.)."

17. pants

Informācija

Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai informētu patērētājus par saviem tiesību aktiem, ar

kuriem pārņem �o direktīvu, un vajadzības gadījumā mudina tirgotājus un par kodeksu atbildīgās

personas informēt patērētājus par viņu rīcības kodeksiem.

18. pants

Pārskatī�ana

1. Komisija vēlākais četrus gadus pēc .....* iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vispusīgu

ziņojumu par �īs direktīvas un jo īpa�i tās 4. panta un I pielikuma piemēro�anu, par turpmākas to

Kopienas tiesību saskaņo�anas un vienkār�o�anas iespējām, kas attiecas uz patērētāju tiesību

aizsardzību, un, ņemot vērā 3. panta 5. punktu, par pasākumiem, kas jāveic Kopienas līmenī, lai

nodro�inātu to, ka saglabājas atbilstīga līmeņa patērētāju tiesību aizsardzība. Ziņojumam vajadzības

gadījumā pievieno priek�likumu pārskatīt �o direktīvu vai citas attiecīgas Kopienas tiesību aktus.

                                                
++++ OV: Ievietojiet �īs Direktīvas numuru.
* 24 mēne�us pēc �īs direktīvas spēkā stā�anās.
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2. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar Līgumu cen�as pieņemt lēmumu divu gadu laikā

pēc tam, kad Komisija ir iesniegusi kādu priek�likumu saskaņā ar 1. punktu.

19. pants

Pārņem�ana

Dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos tiesību aktus, kas vajadzīgi, lai

panāktu atbilstību �ai direktīvai līdz .............*. Tās tūlīt par to informē Komisiju, kā arī nekavējoties

informē Komisiju par jebkādiem vēlākiem grozījumiem.

Tās piemēro �os pasākumus vēlākais no .............**. Kad dalībvalstis paredz minētos pasākumus,

tajos ietver atsauci uz �o direktīvu vai arī �ādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis

nosaka, kā izdarāma �āda atsauce.

20. pants

Stā�anās spēkā

�ī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicē�anas "Eiropas Savienības Oficiālajā

Vēstnesī".

                                                
* 24 mēne�i pēc �īs direktīvas spēkā stā�anās.
** 30 mēne�i pēc �īs direktīvas spēkā stā�anās.
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21. pants

Adresāti

�ī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā - Padomes vārdā �

priek�sēdētājs priek�sēdētājs

______________
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I PIELIKUMS

Komercprakse, kas jebkuros apstākļos uzskatāma par negodīgu

Maldino�a komercprakse

(1) Ja tirgotājs uzdodas par rīcības kodeksa parakstītāju, bet tas neatbilst patiesībai.

(2) Ja izstāda uzticības zīmes, kvalitātes zīmes vai līdzīgas zīmes bez vajadzīgās atļaujas

iegū�anas.

(3) Ja apgalvo, ka rīcības kodeksu apstiprināja valsts vai citas struktūras, bet tas neatbilst

patiesībai.

(4) Ja apgalvo, ka produktu ir sertificējusi, ieteikusi vai atļāvusi lietot valsts vai privāta struktūra,

bet tas neatbilst patiesībai, vai ja tādu apgalvojumu izsaka neatbilstīgi sertifikācijas, ieteikuma

vai lietojuma atļaujas nosacījumiem.

(5) Ja aicina iegādāties produktus par noteiktu cenu, neatklājot kādus saprātīgus iemeslus, kas

tirgotājam varētu būt, lai domātu, ka viņ� varētu nespēt �os vai līdzvērtīgus produktus

piedāvāt, piegādāt vai nodro�ināt iepirkumu no cita tirgotāja, par tādu pa�u cenu, pieņemamā

laikposmā un pieņemamos daudzumos, ņemot vērā produktu, reklāmas apjomu un piedāvāto

cenu (ēsmas reklāma).
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(6) Ja aicina iegādāties produktus par noteiktu cenu un tad:

(a) atsakās parādīt reklamēto priek�metu patērētājiem, vai

(b) atsakās pieņemt par to pasūtījumus vai piegādāt pieņemamā laikā, vai

(c) demonstrē tā bojātu eksemplāru,

lai veicinātu cita produkta pārdo�anu (ēsma un apmaiņa).

(7) Ja nepatiesi apgalvo, ka produkts būs pieejams tikai ļoti ierobe�otu laiku, lai izvilinātu no

patērētājiem tūlītēju lēmumu un atņemtu pietiekamu iespēju vai laiku pieņemt uz informāciju

balstītu lēmumu.

(8) Ja uzņemas nodro�ināt garantijas apkalpo�anu patērētājiem, ar ko tirgotājs pirms darījuma ir

sazinājies valodā, kas nav tās dalībvalsts oficiālā valoda, kurā tirgotājs atrodas, un tad piedāvā

�o pakalpojumu, tikai citā valodā, skaidri neatklājot to patērētājam pirms viņa piekri�anas

darījumam.

(9) Ja apgalvo vai kā citādi rada iespaidu, ka ra�ojumu var pārdot legāli, bet tā nav.

(10) Ja patērētāja likumīgās tiesības pasniedz kā īpa�u tirgotāja piedāvājuma iezīmi.
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(11) Ja saziņas līdzekļos izmanto redakcionālu saturu produkta pārdo�anas veicinā�anai, ja

tirgotājs ir samaksājis par pārdo�anas veicinā�anu, nenorādot uz to saturā vai ar patērētājiem

skaidri saprotamu attēlu vai skaņu palīdzību. (Reklāmraksts). Tas neskar Direktīvu

89/552/EEK1.

(12) Ja izdara būtiski nepareizu apgalvojumu par patērētāja vai tā ģimenes personīgās dro�ības

riska iedabu un apjomu, ja patērētājs neiegādājas produktu.

(13) Ja veido, veic vai veicina pārdo�anas veicinā�anas piramīdveida shēmu, saskaņa ar ko

patērētāji maksā par iespēju saņemt kompensāciju, kas izriet galvenokārt no citu patērētāju

iekļau�anas shēmā, nevis no produktu pārdo�anas vai lieto�anas.

(14) Ja apgalvo, ka tirgotājs grasās pārtraukt tirdzniecību vai pārvākties uz citām telpām, bet tas

neatbilst patiesībai.

(15) Ja apgalvo, ka produkti spēj nodro�ināt spēju laimēt azartspēlēs.

(16) Ja nepatiesi apgalvo, ka produkts spēj izārstēt slimības, disfunkcijas vai defektus.

                                                
1 Padomes Direktīva 89/552/EEK (1989. gada 3. oktobris) par da�u tādu televīzijas raidījumu

veido�anas un apraides noteikumu koordinē�anu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un
administratīvajos aktos (OV L 298, 17.10.1989., 23. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi
izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/36/EK (OV L 202, 30.7.1997.,
60. lpp.).
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(17) Ja sniedz būtiski nepatiesu informāciju par tirgus apstākļiem vai iespējām atrast produktu, lai

pamudinātu patērētājus iegādāties produktu ar nosacījumiem, kas ir neizdevīgāki nekā

normālos tirgus apstākļos.

(18) Ja komercpraksē apgalvo, ka piedāvā konkursu vai balvas, bet aprakstītās balvas vai

pieņemamu to ekvivalentu nesniedz.

(19) Ja apraksta produktu kā "bezmaksas", "par velti", "bez atlīdzības" vai līdzīgi, ja patērētājam ir

jāmaksā vēl kas vairāk par obligātajām izmaksām, kas rodas, reaģējot uz komercpraksi un

saņemot produktu vai maksājot par tā piegādi.

(20) Ja reklāmas materiālā iekļauj faktūrrēķinu vai līdzīgu dokumentu, kas prasa samaksu, radot

patērētājam iespaidu, ka viņ� jau ir pasūtījis reklamēto produktu, bet tā nav.

Agresīva komercprakse

(21) Ja rada iespaidu, ka patērētājs nevar atstāt telpas pirms līguma noslēg�anas.

(22) Ja veic personīgas vizītes patērētāja mājās, ignorējot patērētāja lūgumu aiziet un neatgriezties,

izņemot gadījumos, ciktāl tas pamatots ar attiecīgas valsts tiesību aktiem, lai piespiestu pildīt

līgumiskus pienākumus.
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(23) Ja nāk klaja ar uzstājīgiem un nevēlamiem piedāvājumiem ar telefona, faksa, e-pasta vai cita

saziņas līdzekļa starpniecību, izņemot gadījumos, ciktāl tas pamatots attiecīgo valstu tiesību

aktos, lai piespiestu pildīt līgumiskus pienākumus. Tas neskar Direktīvas 97/7/EK 10. pantu,

Direktīvu 95/46/EK1 un Direktīvu 2002/58/EK.

(24) Ja patērētājam, kas vēlas izdarīt prasību par apdro�inā�anas polisi, prasa iesniegt dokumentus,

ko saprātīgi nevar uzskatīt par tādiem, kas attiecas uz prasības pamatotību, ar mērķi atturēt

patērētāju no līgumisku tiesību izmanto�anas.

(25) Ja reklāmā iekļauj tie�u aicinājumu bērniem pierunāt vecākus vai citus pieaugu�os pirkt

viņiem reklamēto produktu. �is noteikums neskar Direktīvas 89/552/EEK 16. pantu.

(26) Ja prasa tūlītēju vai atliktu maksājumu par tirgotāja piegādātiem produktiem, ko patērētājs nav

pasūtījis, vai prasa tos atdot vai glabāt, izņemot gadījumus, ja produkts ir aizstājējs, kas

piegādāts saskaņā ar Direktīvas 97/7/EK 7. panta 3. punktu (nepasūtītu preču pārdo�ana).

(27) Ja skaidri informē patērētāju, ka gadījumā, ja patērētājs neiegādāsies produktu vai

pakalpojumu, tirgotāja darbs vai iztika būs briesmās.

(28) Ja rada iespaidu, ka patērētājs jau ir laimējis balvu bez vajadzības veikt pirkumu, bet patiesībā

iespēja laimēt balvu vai balvas pie�ķir�ana ir atkarīgas no produkta iegādes.

_____________

                                                
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un �ādu datu brīvu apriti (OV L 281,
23.11.1995., 31. lpp.). Direktīvā grozījumi izdarīti ar  Direktīvu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L
284, 31.10.2003., 1. lpp.).
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II PIELIKUMS

Kopienas tiesību aktu noteikumi, ar ko paredz reklāmas un komercsaziņas noteikumus

4. un 5. pants Direktīvā 97/7/EK.

3. pants Padomes Direktīvā 90/314/EEK (1990. gada 13. jūnijs) par kompleksiem ceļojumiem,

kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām1.

3. panta 3. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/47/EK (1994. gada 26. oktobris)

par pircēju aizsardzību attiecībā uz da�iem aspektiem līgumos, saskaņā ar kuriem pērk tiesības uz

laiku izmantot nekustamo īpa�umu2.

3. panta 4. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/6/EK (1998. gada 16. februāris) par

patērētāju aizsardzību, norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas3.

86. līdz 100. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/83/EK (2001. gada

6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm4.

                                                
1 OV L 158., 23.6.1990., 59. lpp.
2 OV L 280, 29.10.1994., 83. lpp.
3 OV L 80, 18.3.1998., 27. lpp.
4 OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu

2004/27/EK (OV L 136, 30.4.2004., 34. lpp.).
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5. un 6. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/31/EK (2000. gada 8. jūnijs) par

da�iem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpa�i elektronisko

tirdzniecību, iek�ējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību)1.

1.d pants Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/7/EK (1998. gada 16. februāris, ar ko groza

Direktīvu 87/102/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu  tuvinā�anu attiecībā uz

patēriņa kredītu2.

3. un 4. pants Direktīvā 2002/65/EK.

1. panta 9. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/107/EK (2002. gada

21. janvāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu

koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvu ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai

paredzētu noteikumus attiecībā uz pārvaldības sabiedrībām un vienkār�otiem prospektiem3.

                                                
1 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.
2 OV L 101, 1.4.1998., 17. lpp.
3 OV L 41, 13.2.2002., 20. lpp.
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12. un 13. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/92/EK (2002. gada 9. decembris)

par apdro�inā�anas starpniecību1.

36. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/83/EK (2002. gada 5. novembris) par

dzīvības apdro�inā�anu2.

19.pants Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis) par finan�u

instrumentu tirgiem3.

31. un 43. pants Padomes Direktīvā 92/49/EEK (1992. gada 18. jūnijs) par normatīvo un

administratīvo aktu koordinē�anu attiecībā uz tie�o apdro�inā�anu, kas nav dzīvības apdro�inā�ana4

(Tre�ā nedzīvības apdro�inā�anas direktīva).

5., 7. un 8. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/71/EK (2003. gada 4. novembris)

par prospektu, kur� jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību5.

                              

                                                
1 OV L 9, 15.1.2003., 3. lpp.
2 OV L 345, 19.12.2002., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu

2004/66/EK (OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.).
3 OV L 145, 30.4.2002., 1. lpp.
4 OV L 228, 11.8.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/87/EK

(OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.).
5 OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.
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I. IEVADS

1. Komisija 2003. gada 24. jūnijā iesniedza Padomei priek�likumu Eiropas Parlamenta un

Padomes Direktīvai, balstoties uz Līguma 95. pantu, par uzņēmēju negodīgu praksi

iek�ējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, ar ko groza Direktīvu 84/450/EEK, 97/7/EK un

98/27/EK (Direktīva par negodīgu tirdzniecības praksi).

2. Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā sniedza atzinumu1 2004. gada 20. aprīlī.

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniedza atzinumu2 2004. gada 29. janvārī.

3. Padome 2004. gada 15. novembrī pieņēma kopējo nostāju saskaņā ar Līguma

251. pantu.

II. MĒRĶIS

�īs direktīvas mērķis ir harmonizēt dalībvalstu tiesību noteikumus, kas attiecas uz negodīgu

komercpraksi, kura rada kaitējumu patērētāju ekonomiskajām interesēm, lai veicinātu pareizu

iek�ējā tirgus darbību un sasniegtu augsta līmeņa patērētāju tiesību aizsardzību.

Tekstā ir

- precizēti nosacījumi, kas paredz to, vai komercprakse ir negodīga;

- ietverts vispārīgs �ādas negodīgas prakses aizliegums, rūpīgi izvēr�ot divus būtiskus

negodīgas prakses veidus (kas ir vai nu maldino�a, vai agresīva).

                                                
1 8492/04 + COR 1.
2 OV C 108, 30.04.2004., 81. lpp.
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III. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE

1. Vispārējas piezīmes

Kopumā Padome ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma atzinumu un

Komisijas nostāju par �o atzinumu. Tā ir iekļāvusi kopējā nostājā vai nu pilnībā, vai

daļēji 51 no 58 grozījumiem, ko Komisija ir apstiprinājusi. Tāpat tā ir apstiprinājusi 4

grozījumus (Nr. 43, 64, 91 un 110), kurus Komisija sākotnēji nevarēja pieņemt.

Kopējā nostājā ir ietvertas gan problēmas, gan intereses, kuru galvenais mērķis ir:

- saglabāt vispārēju negodīgu komercprakses aizliegumu (5. pants), I pielikumā

iekļaujot sarakstu ar tādām komercpraksēm, kas jebkuros apstākļos ir jāvērtē kā

negodīgas;

- saglabāt ierosināto vidusmēra patērētāja aprakstu, taču iekļaujot izsmeļo�us

noteikumus par īpa�i neaizsargātu patērētāju aizsardzību (jo īpa�i 5. panta 3.

punkts);

- svītrot Komisijas sākotnēji ierosināto  izcelsmes  valsts klauzulu;

 - saglabāt klauzulu par pakalpojumu vai preču brīvu apriti, kurā noteikts, ka brīvu

apriti nevar ierobe�ot dēļ iemesliem jomā, uz ko attiecas �ī direktīva (4. pants);

- uz laiku atļaut dalībvalstīm piemērot savus valsts noteikumus jomā, uz ko attiecas

�ī direktīva, ja �ie noteikumi ir ierobe�ojo�āki vai stingrāki nekā �ī direktīva un

kuri īsteno direktīvas, kurās ietvertas obligātas saskaņo�anas klauzulas (3. panta 5.

un 6. punkts);

- precizēt direktīvas piemēro�anas jomu, jo īpa�i attiecībā uz da�ām profesijām,

ra�ojumiem vai darbībām (3. panta 8., 9. un 10. punkts); un

- iekļaut pārskatī�anas klauzulu (18.pants).

Komisija ir pieņēmusi Padomes apstiprināto kopējo nostāju.
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2. Eiropas Parlamenta grozījumi

Eiropas Parlaments 2004. gada 20. aprīļa plenārsēdes balso�anā pieņēma 94

priek�likuma grozījumus.

Padome

(a) iekļāva kopējā nostājā �ādus 7 grozījumus bez izmaiņām:

Apsvērumi:

1. grozījums (6. apsvērumā - mērķis/ piemēro�anas joma);

5. grozījums (10. apsvērumā - mērķis/ piemēro�anas joma);

10. grozījums (14. apsvērumā - rīcības kodeksi);

Panti:

19. grozījums (12. panta h) punktā � "Kopienas līmeņa kodeksa" definīcija);

23. grozījums (12. panta l) punktā � "nesamērīgās ietekmes" definīcija);

Pielikumi:

71. grozījums (1. pielikumā, "Maldino�as komercprakses", 5) punkts).

91. grozījums (1. pielikumā, "Agresīvas komercprakses", 7) punkts).

(b) iekļāva kopējā nostājā �ādus 48 grozījumus daļēji un/ vai ar labojumiem vai citām

izmaiņām:

Apsvērumi:

112. grozījums (1. citātā, ar ko pievieno Līguma 153. pantu juridiskajam

pamatam):  iekļauj jaunu 1. apsvērumu, kas attiecas uz 153. pantu;
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105. grozījums (5. apsvērumā � mērķis/ piemēro�anas joma): grozījums veikts,

izmainot 6. apsvēruma tekstu, kurā precizētas attiecības ar valsts noteikumiem

jomās, uz ko neattiecas �ī direktīva;

6. grozījums (11. apsvērumā � "līdzīgi ra�ojumi" un "viltojumi"): grozījuma

mērķis panākts, mainot 14. apsvēruma tekstu;

7. grozījums (11.a apsvērumā (jauns) �  I pielikuma par "Maldino�ām

komercpraksēm" statuss): grozījuma mērķis panākts, mainot 17. apsvēruma

tekstu;

8. grozījums (13. apsvērumā � neaizsargātie patērētāji): grozījuma pamatjēga ir

ņemta vērā, mainot 19. apsvēruma tekstu, kurā precizēts neaizsargātā patērētāja

jēdziens;

106. grozījums (13.a apsvērumā (jauns) � neaizsargātie patērētāji): grozījuma

pamatjēga ir ņemta vērā, mainot 19. apsvēruma tekstu (skat. arī iepriek� minēto 8.

grozījumu);

9. grozījums (14. apsvērumā - rīcības kodeksi): grozījuma mērķis panākts, veicot

20. apsvērumā da�us labojumus, ņemot vērā eso�os tiesību aktus;

Panti:

107. grozījums (2. panta (b) apak�punktā � "vidusmēra patērētāja" definīcija);

grozījuma pamatjēga ir ņemta vērā, mainot 18. apsvēruma tekstu;

13. grozījums (2. panta (ba) apak�punktā (jauns) � "īpa�as patērētāju grupas"

definīcija): grozījuma pamatjēga ir ņemta vērā, mainot 5. panta 3. punkta tekstu

(skat. arī iepriek� minēto 8. grozījumu);
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14. grozījums (2. panta c) apak�punktā � "pārdevēja vai piegādātāja" definīcija):

grozījuma mērķis panākts, mainot b) apak�punkta tekstu, ņemot vērā to, ka �ī

direktīva nenosaka atbildību;

17. grozījums (2. panta g) apak�punktā � "rīcības kodeksa" definīcija): grozījuma

pamatjēga ir ņemta vērā, mainot f) apak�punkta tekstu;

104. grozījums (2. panta g) apak�punktā � "rīcības kodeksa" definīcija): grozījuma

mērķis panākts, mainot 20. apsvēruma tekstu;

21. un 108. grozījums (2. panta j) apak�punktā � "profesionālās rūpības"

definīcija): �o grozījumu jēdzieni ir ietverti h) apak�punkta jaunajā tekstā;

24. grozījums (2. panta 1.a) apak�punktā (jauns) � "stingra pienākuma"

definīcija): grozījuma mērķis panākts, mainot 6. panta 2. punkta b) apak�punkta

tekstu;

25. grozījums (3. panta 1. punktā � piemēro�anas joma): �ajā punktā ietverta

grozījuma pirmā daļa, bet otrā daļa ir jau ietverta 2. panta k) apak�punktā;

27. grozījums (3. panta 6.a punktā (jauns) � piemēro�anas joma): grozījuma

mērķis ietverts 3. panta 8., 9. un 10. punktā;

28. grozījums (4. panta 2.a punktā (jauns) � piemēro�anas joma): grozījuma

pamatjēga ir ņemta vērā, mainot 9. apsvēruma tekstu;

109. grozījums (4. panta 2.b un 2.c punktā (jauni) � pagaidu atkāpe): grozījuma

mērķis ietverts 3. panta 5. un 6. punktā, veicot nelielas izmaiņas;
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29. grozījums (5. panta 2. punkta 1. ievilkumā � godprātības princips): grozījuma

mērķis panākts, mainot 2. panta h) apak�punkta tekstu (skat. arī 108. grozījumu);

110. grozījums (5. panta 2. punkta 2. ievilkumā � neaizsargāts patērētājs):

grozījuma pamatjēga ir ņemta vērā, mainot 5. panta 3. punktu tekstu (skat. arī

iepriek� minēto 8. grozījumu);

33. grozījums (5. panta 4. punktā � I pielikuma statuss): grozījuma mērķis

panākts, mainot �ī punkta, kā arī 17. apsvēruma tekstu;

34. grozījums (6. panta 1. punkta ievaddaļā � "maldino�as komercprakses"

jēdziens): grozījuma mērķis ietverts 2. panta k) apak�punktā;

37. grozījums (6. panta 1. punkta f) apak�punktā � "maldino�as komercprakses"

jēdziens): svītrojot �o punktu, ir risināti jautājumi, kas mudināja veikt grozījumu;

39. grozījums (6. panta 2. punkta pirmajā teikumā � "maldino�as komercprakses"

jēdziens): grozījuma mērķis ietverts 2. panta k) apak�punktā;

40. grozījums (6. panta 2. punkta b) apak�punkta 3. ievilkumā (jauns) �

"maldino�as komercprakses" jēdziens): grozījuma mērķis panākts, mainot 6. panta

2. punkta b) apak�punkta 2. ievilkuma tekstu;

43., 44. un 45. grozījums (7. panta 1. punktā � "maldino�as noklusē�anas"

jēdziens): grozījuma pamatjēga panākta, mainot 7. panta 1. un 3. punkta tekstu;

47. grozījums (7. panta 2. punktā � "maldino�as noklusē�anas" jēdziens): �ā

punkta jaunajā tekstā ietverta grozījuma otrā daļa, bet pirmā daļa ir ietverta 7.

panta 1. un 3. punktā;
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111. un 59. grozījums (9. panta c) apak�punktā � konkrētas nelaimes vai apstākļu

izmanto�ana): grozījuma mērķis panākts, mainot apak�punkta tekstu;

103. grozījums (10. apsvērumā - rīcības kodeksu pieņem�ana): grozījuma mērķis

panākts, mainot panta tekstu;

61. grozījums (10. panta 1. punktā (jauns) � rīcības kodeksu saturs un izstrāde):

grozījuma mērķis panākts, mainot 20. apsvēruma tekstu (skat. arī 9. grozījumu);

64. un 65. grozījums (11. panta 1. punkta 4. apak�punktā � kodeksa īpa�nieka

neatbildība): mainot 11. panta 1. punkta 4) apak�punkta 2. ievilkuma tekstu, ir

risināti jautājumi, kas mudināja veikt grozījumu;

67. grozījums (14. panta 5. punktā � kodeksa īpa�nieka neatbildība): grozījuma

mērķis panākts, mainot 14. panta 4. punkta 2. apak�punkta b) daļas tekstu (skat.

64. un 65. grozījumu);

68. grozījums (17. pantā � plānotās direktīvas transponē�ana): grozījuma mērķis

panākts, mainot punkta tekstu;

69. grozījums � (17.a pantā (jauns) � pārskatī�ana): grozījuma mērķis ir ietverts

18. pantā, mainot panta tekstu;

Pielikumi:

99. grozījums (1. pielikumā, "Maldino�as komercprakses", 3) punkts): grozījuma

mērķis ietverts 5. punkta tekstā;

73. grozījums (1. pielikumā, "Maldino�as komercprakses", 9) punkts): grozījuma

mērķis ietverts 12. punkta tekstā;

76. grozījums (1. pielikumā, "Maldino�as komercprakses", 12) punkts): grozījuma

mērķis ietverts  jaunā 14. punkta tekstā;
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84. grozījums (1. pielikumā, "Maldino�as komercprakses", 12.h) punkts (jauns)):

grozījuma mērķis ietverts jaunā 18. punkta tekstā, ievie�ot da�as izmaiņas punkta

skaidrākai piemēro�anai;

85. grozījums (1. pielikumā, "Agresīvas komercprakses", 2) punkts): grozījuma

mērķis ietverts jaunā 22. punkta tekstā, ievie�ot da�as izmaiņas punkta skaidrākai

piemēro�anai;

87. grozījums (1. pielikumā, "Agresīvas komercprakses", 3) punkta 1.a

apak�punkts (jauns)): grozījuma mērķis ietverts jaunā 23. punkta tekstā punkta

skaidrākai piemēro�anai;

88. grozījums (1. pielikumā, "Agresīvas komercprakses", 4) punkts):

grozījuma mērķis ir panākts, svītrojot �o punktu;

90. grozījums (1. pielikumā, "Agresīvas komercprakses", 6) punkts): grozījuma

mērķis ietverts jaunā 25. punkta tekstā, ievie�ot da�as izmaiņas punkta skaidrākai

piemēro�anai;

92. grozījums (1. pielikumā, "Agresīvas komercprakses", 7) punkts): grozījuma

mērķis ietverts jaunā 26. punkta tekstā, ievie�ot da�as izmaiņas punkta skaidrākai

piemēro�anai;

(c) neiekļāva kopējā nostājā 39 grozījumus (Nr. 2, 3, 4, 15, 18, 20, 22, 26, 32, 36, 46,

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 66, 70, 97, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80,

81, 82, 83, 86, 89 un 94).

Attiecībā uz grozījumiem Nr. 3, 15, 18, 20, 22, 26, 32, 36, 46, 48, 49, 50, 51, 52,

53, 54, 55, 57, 63, 66, 70, 97, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86 un 94 Padome

pieņēma Komisijas nostāju.

Attiecībā uz grozījumiem Nr. 2, 4, 60, 62, 72, 80 un 89, ko Komisija ir pieņēmusi

pilnībā vai daļēji, bet kas nav iekļauti kopējā nostājā:
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Apsvērumi:

2. grozījums (8. apsvērumā � mērķis/ plānotās direktīvas piemēro�anas joma):

grozījums samazinātu direktīvas harmonizācijas iedarbību, bet 11. apsvēruma

jaunais teksts skaidri norāda, ka teksta piemēro�anas joma ir ierobe�ota;

4. grozījums (10. apsvērumā � mērķis/ piemēro�anas joma): grozījums samazinātu

pārliecību par to, ka jomā, kas noteikta �ajā direktīvā, dalībvalstis nevarēs saglabāt

vispārējus aizliegumus, kas neatbilst direktīvai.

Panti:

60. grozījums (9. panta e) punktā � godprātības princips): jautājums par

pierādī�anas pienākumu būtu jāatstāj ārpus punkta piemēro�anas jomas, kā

norādīts 21. apsvērumā, un tādējādi grozījumu nevarēja pieņemt;

62. grozījums (10. panta 1.a punktā (jauns) � neobligātas procedūras): ar �o

direktīvu nereglamentē to procedūru veidu, kuras var izmantot saskaņā ar 10.

pantu, tādēļ grozījumā minētās iespējas jau ir pieejamas;

Pielikumi:

72. grozījums (1. pielikumā, "Maldino�as komercprakses", 8) punkts): �o

grozījumu nevarēja pieņemt, jo tajā nav precizēta prakse, kas jebkuros apstākļos

būtu negodīga � kritērijs iekļau�anai pielikumā;

80. grozījums (1. pielikumā, "Maldino�as komercprakses", 12.d) punkts (jauns)):

grozījumā noteikto praksi ir grūti at�ķirt no likumīgās prakses;

89. grozījums (1. pielikumā, "Agresīvas komercprakses", 5) punkts): grozījuma

mērķis nav skaidrs, un izmaiņas attiektos uz personām, kas nav patērētāji (kas ir

ārpus �īs direktīvas piemēro�anas jomas).
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3. Padomes ieviestie citi jauninājumi

Kopējā nostājā citi ieviestie jauninājumi ir:

- da�u definīciju pielāgo�ana (2. pantā maina "aicinājuma veikt pirkumu" un

"nesamērīgās ietekmes" definīcijas, iekļauj jaunu "lēmuma veikt darījumu"

definīciju un svītro "vidusmēra patērētāja" un "Kopienas līmeņa kodeksa"

definīcijas);

- to kritēriju pielāgo�ana, ar ko nosaka maldino�u rīcību (6. pants);

- pielikumu statusa un satura precizē�ana (da�i pielikuma punkti ir mainīti, ir

iekļauti jauni 15. un 17. apsvērumi par pielikumu statusu, attiecīgi ir mainīts

5. panta 5. punkts attiecībā uz I pielikumu).

IV. SECINĀJUMS

Padome uzskata, ka tās kopējā nostāja, kurā iekļauti III. sadaļas 2. daļas a) un b) punktos

minētie grozījumi, atbilstīgi ņem vērā Eiropas Parlamenta atzinumu pirmajā lasījumā.

Tā piedāvā līdzsvarotu risinājumu, kas nodro�ina gan patērētāju aizsardzību, gan labu iek�ējā

tirgus darbību, jo �īs jaunās kopīgās pamatnostādnes vienkār�os likumīgo vidi, kurā tirgotāji

un patērētāji darbojas, vienlaicīgi garantējot augstu patērētāju aizsardzības līmeni.
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"I/A" ITEM NOTE
from : General Secretariat
to : Coreper/Council
No. prev. doc. : 9667/04 CONSOM 52 MI 170 CODEC 748
No. Cion prop. : 10904/03 CONSOM 72 MI 159 CODEC 915 + ADD 1
Subject : Common position of the Council with a view to the adoption of a Directive of the

European Parliament and of the Council concerning unfair business-to-consumer
commercial practices in the internal market and amending Council
Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the
European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No   /2004 of the
European Parliament and of the Council
("Unfair Commercial Practices Directive")

1. At its meeting on 18 May 2004, the Council reached political agreement by qualified

majority, the Danish and Swedish delegations having indicated they could not join the

agreement, with a view to the adoption of a common position on the above Directive.

2. As the text agreed, including its preamble, has undergone legal/linguistic finalisation, the

Permanent Representatives Committee could request the Council:

- to adopt a common position on the above Directive as set out in 11630/04 CONSOM 63

MI 215 CODEC 929;

- to enter in its minutes the statements as contained in the Addendum to the present note.
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The statement of the Council's reasons is contained in 11630/04 CONSOM 63 MI 215

CODEC 929 ADD 1.

________
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Subject : Common position of the Council with a view to the adoption of a Directive of the

European Parliament and of the Council concerning unfair business-to-consumer
commercial practices in the internal market and amending Council
Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the
European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No   /2004 of the
European Parliament and of the Council
("Unfair Commercial Practices Directive")

Statements to be entered in the minutes

1. The Commission can only agree to the deletion of article 4.1 of its proposal on the

understanding that the present directive provides for a full harmonisation of the domain covered

by the directive and that for this reason article 4.1 is not legally required to ensure the proper

functioning of the internal market in this field. The practical implementation of this directive

will be actively monitored by the Commission so as to achieve its uniform application.
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2. United Kingdom, Netherlands, Luxembourg and Estonia strongly support the principle of

mutual recognition as a key policy tool for completing the internal market. They therefore regret

the deletion of the “country of origin” principle.

They note the Commission statement on the essential compatibility of the proposal in its current

form with the proper functioning of the internal market. Since this is a maximum harmonisation

directive which Member States will transpose to give equivalent effect to its principles, it should

therefore ordinarily be presumed that traders who conform with the laws in the Member State

where they are established will not be in breach of the laws in other Member States.

This de facto principle should be communicated to economic operators to provide them with the

legal certainty and confidence needed to fully realise the potential of the internal market, as

called for by the Presidency Conclusions to the Spring European Council, 25 – 26 March 2004.

3. Germany and Austria welcome the attempt to harmonise the law on fair trading practices.

However, by restricting the scope of application to consumer interests, such harmonisation will

not go far enough. It will lead to an unnecessary division into two aspects of competitive

practices which safeguard consumer protection and those which protect the competitors. It will

therefore never be possible to fully achieve the goal of harmonisation. Thus, from their point of

view, a consistent legal framework must be created whose purpose is also to include measures

to protect entrepreneurs.

Germany and Austria regret that at present no majority is in favour of this position.

Nevertheless, the current proposal for a directive is a step in the right direction. Any

reservations will be deferred without the overall goal of creating a common legal framework

having to be relinquished. Germany and Austria ask that the Commission pave the way for

businesses to be included in the European law on fair trading practices in such a way that they

can also be party to the rules on fairness it sets out.

Germany and Austria assume that an integrated approach to the protection of business and

consumer interests may still be pursued on a national level.
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4. In general, Denmark and Sweden find that the proposal on Unfair Commercial Practices in

practice will lead to fully harmonised rules on Commercial Practices within the Community and

thereby an overall increase in the consumer protection to the benefit of both consumers and

companies in the internal market.

However Denmark and Sweden are of the opinion that the proposal is likely to have a negative

impact on the level of consumer protection in certain specific areas where Member States

already have implemented stricter national legislation than provided for in existing minimum

directives in the consumer field.

A change of these minimum directives should be carried out through a revision of the existing

directives and not through this proposal. The derogation proposed in Article 3 (5) does not

guarantee that existing minimum directives will be harmonised at a sufficient high level of

consumer protection before the six-year period expires.

For these reasons Denmark and Sweden cannot support the proposal for a Directive on Unfair

Commercial Practices.

___________________
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European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No   /2004 of the
European Parliament and of the Council
("Unfair Commercial Practices Directive")

Statements to be entered in the minutes

1. The Commission can only agree to the deletion of article 4.1 of its proposal on the

understanding that the present directive provides for a full harmonisation of the domain covered

by the directive and that for this reason article 4.1 is not legally required to ensure the proper

functioning of the internal market in this field. The practical implementation of this directive

will be actively monitored by the Commission so as to achieve its uniform application.
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2. United Kingdom, Netherlands, Luxembourg and Estonia strongly support the principle of

mutual recognition as a key policy tool for completing the internal market. They therefore regret

the deletion of the “country of origin” principle.

They note the Commission statement on the essential compatibility of the proposal in its current

form with the proper functioning of the internal market. Since this is a maximum harmonisation

directive which Member States will transpose to give equivalent effect to its principles, it should

therefore ordinarily be presumed that traders who conform with the laws in the Member State

where they are established will not be in breach of the laws in other Member States.

This de facto principle should be communicated to economic operators to provide them with the

legal certainty and confidence needed to fully realise the potential of the internal market, as

called for by the Presidency Conclusions to the Spring European Council, 25 – 26 March 2004.

3. Germany and Austria welcome the attempt to harmonise the law on fair trading practices.

However, by restricting the scope of application to consumer interests, such harmonisation will

not go far enough. It will lead to an unnecessary division into two aspects of competitive

practices which safeguard consumer protection and those which protect the competitors. It will

therefore never be possible to fully achieve the goal of harmonisation. Thus, from their point of

view, a consistent legal framework must be created whose purpose is also to include measures

to protect entrepreneurs.

Germany and Austria regret that at present no majority is in favour of this position.

Nevertheless, the current proposal for a directive is a step in the right direction. Any

reservations will be deferred without the overall goal of creating a common legal framework

having to be relinquished. Germany and Austria ask that the Commission pave the way for

businesses to be included in the European law on fair trading practices in such a way that they

can also be party to the rules on fairness it sets out.

Germany and Austria assume that an integrated approach to the protection of business and

consumer interests may still be pursued on a national level.
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4. In general, Denmark and Sweden find that the proposal on Unfair Commercial Practices in

practice will lead to fully harmonised rules on Commercial Practices within the Community

and thereby an overall increase in the consumer protection to the benefit of both consumers and

companies in the internal market.

However Denmark and Sweden are of the opinion that the proposal is likely to have a negative

impact on the level of consumer protection in certain specific areas where Member States

already have implemented stricter national legislation than provided for in existing minimum

directives in the consumer field.

A change of these minimum directives should be carried out through a revision of the existing

directives and not through this proposal. The derogation proposed in Article 3 (5) does not

guarantee that existing minimum directives will be harmonised at a sufficient high level of

consumer protection before the six-year period expires.

For these reasons Denmark and Sweden cannot support the proposal for a Directive on Unfair

Commercial Practices.

5. In the opinion of the Council, when the word “penalties” is used in the English version of legal

instruments of the European Community, this word is used in a neutral sense and does not

relate specifically to criminal law sanctions, but could also include administrative and financial

sanctions, as well as other types of sanctions.  When Member States are obliged under a

Community act to introduce “penalties”, it is up to them to choose the appropriate type of

sanction in conformity with the case law of the European Court of Justice.

In the Community language Data Base, the following translations are made of the word

“penalty” in some other languages:

in Spanish, “sanciones”, in Danish “sanktioner”, in German, “Sanktionen”, in Hungarian,

“jogkövetkezmények”, in Italian, “sanzioni”, in Dutch “sancties”, in Portuguese, “sanções”, in

Swedish, “sanktioner”.

If, in revised English versions of legal instruments where the word “sanctions” has previously

been used, this word is replaced with the word “penalties”, this does not constitute a

substantive difference."

___________________
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2003/0134 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
saskaņā ar EK Līguma 251. panta 2. punkta otro apakšpunktu  

 
attiecībā uz 

Padomes kopējo nostāju jautājumā par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
pieņemšanu attiecībā uz negodīgu “uzņēmējdarbība-patērētājs” komercpraksi iekšējā 

tirgū, ar ko groza Regulu [sadarbība patērētāju tiesību aizsardzībā] un Direktīvas 
84/450/EEK, 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un (Negodīgas komercprakses 

direktīva) 

1- SAGATAVOŠANAS GAITA 

Datums, kad priekšlikums nodots EP un Padomei 
(dokuments KOM(2003) 356 galīgā redakcija – 2003/0134(COD): 

2003. gada 20. jūnijs 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 2004. gada 29. janvāris 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums, pirmais lasījums: 2004. gada 20. aprīlis 

Grozītā priekšlikuma nodošanas datums: 15.11.2004. 

Datums, kad pieņemta kopējā nostāja: 2004. gada 15. oktobris 
(kvalificēts balsu 
vairākums). 

2- KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Šis priekšlikums vērsts pret mazumtirdzniecības preču un pakalpojumu iekšējā tirgus 
funkcionēšanas barjerām, kādas rodas valstu sadrumstaloto noteikumu un no tiem izrietošo 
izmaksu un neskaidrību dēļ uzņēmējdarbībā, kā arī atšķirīgu patērētāju aizsardzības normu 
dēļ, kas mazina patērētāju uzticēšanos. 

Priekšlikumā tas risināts, nosakot vienotu, reglamentējošu ES sistēmu attiecībā uz negodīgu 
“uzņēmējdarbība-patērētājs” komercpraksi (īpaši reklāmā un tirdzniecībā), kas kaitē 
patērētāju ekonomiskajām interesēm. Sistēmas noteicošais elements ir vispārējs negodīgas 
komercprakses aizliegums, pamatojoties uz vienotiem kritērijiem, pēc kādiem nosaka, vai 
komercprakse ir negodīga. Lai panāktu papildu juridisko noteiktību, priekšlikumu papildina 
sīkāks divu galveno negodīgas prakses veidu – maldinoša un agresīva prakse – apraksts un to 
prakšu „melnais saraksts”, kas ir un paliek negodīgas un tādēļ ir aizliedzamas pirmām kārtām. 
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3- KOMENTĀRI ATTIECĪBĀ UZ KOPĒJO NOSTĀJU 

Vispārīgi komentāri 

Komisija atbalsta kopējo Padomes nostāju. Šī nostāja atbilst tiem mērķiem un pieejai, kas 
ietverti Komisijas sākotnējā priekšlikumā un ko Parlaments apstiprināja pirmajā lasījumā. 

Kopējā nostājā iestrādātie grozījumi 

Kopējā nostāja pilnībā vai daļēji atspoguļo 51 grozījuma būtību no 58 grozījumiem, kas 
Komisijai bija pieņemami pilnībā, daļēji vai ar izmaiņām, un 3 grozījumus, uz kuriem 
Komisija sākotnēji norādīja kā uz nepieņemamiem. 

Juridiskais pamats 

Kopējā nostāja ietver atsauci uz 153. panta 1. punktu un 3. punkta a) apakšpunktu 
apsvērumos, kas atspoguļo Komisijas nostāju jautājumā par 112. grozījumu, ka tā varētu 
pieņemt uz patērētāju aizsardzību attiecināmās prioritātes norādi, taču vienīgais īstais 
juridiskais pamats ir 95. pants. 

Patērētāja etalons 

Kopējā nostāja patur caurmēra patērētāja etalonu, ko izvirzījusi Komisija un atbalstījis 
Parlaments kā standarta etalonu, salīdzinājumā ar kuru tiks izvērtēta potenciāli negodīgās 
komercprakses ietekme. Projekts grozīts tā, ka tekstā vairs nav caurmēra patērētāja 
definīcijas, ņemot vērā apsvērumus, ka tas kavēs jēdzienu izstrādi saskaņā ar Eiropas Kopienu 
Tiesas jurisprudenci. Komisiju apmierina tas, ka caurmēra patērētāja jēdziena saglabāšanai 
tekstā un nepārprotamajai saistībai ar Eiropas Kopienu Tiesas jurisprudenci 18. apsvērumā ir 
tas pats spēks, kas 107. grozījumā. 

Kopējā nostājā ir arī specifisks noteikums attiecībā uz neaizsargāto patērētāju aizsardzību 
5.3. pantā un 19. apsvērumā. Tas atspoguļo bažas, kas izteiktas virknē Parlamenta grozījumu 
(8., 13., 106. un 111. grozījums, kas Komisijai bija pieņemami pilnībā vai daļēji, un 
110. grozījums, kas Komisijai nebija pieņemams) par to, ka saistība starp caurmēra patērētāju 
un neaizsargātu patērētāju aizsardzību jāformulē precīzāk. Komisija var atbalstīt šīs izmaiņas, 
jo tās neprasa konkrētu apstākļu izvērtējumu, kas būtu nereāli. Tās patiešām nodrošina to, ka 
neaizsargātos patērētājus ir iespējams aizsargāt tad, kad tie it īpaši tiek apdraudēti, vienlaikus 
garantējot likumīgu reklamēšanas praksi, piemēram, paziņojumus, kas nav jāuztver burtiski. 

Profesionālā uzcītība 

Kopējā nostāja koriģē profesionālās uzcītības jēdzienu, ietverot tajā labticības jēdzienu, 
(attiecas uz 108. un 29. grozījumu), kā arī atsaucoties uz prasmju un aprūpes standartu, kāds 
pamatoti sagaidāms tirgotāja darbībā saskaņā ar 21. grozījumu. 

Ekonomiskā uzvedība 

Kopējā nostāja ietver “darījuma lēmuma” definīciju, lai precizētu to, kas iekļauts apsvērumā 
par patērētāja “ekonomisko uzvedību”. Saskaņā ar Komisijas viedokli tas atbilst 34., 39. un 
45. grozījuma mērķim, kas ietver koncentrēšanos uz patērētāju “ekonomisko uzvedību”. 
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Kodeksi 

Kopējā nostāja atceļ atsauces uz Eiropas līmeņa kodeksiem atbilstoši 19. un 103. grozījumam. 
20. apsvērumā kopējā nostāja precizē arī to, ka patērētāju apvienības varētu informēt un 
iesaistīt kodeksu projektu izstrādē, kā tas minēts 10., 61. un 104. grozījumā, un atceļ atsauci 
uz profesionālo uzcītību saskaņā ar 9. grozījumu. Turklāt kodeksa definīcija ir koriģēta tā, lai 
atspoguļotu 17. grozījumā prasīto izmaiņu. 6. panta 2. punkta b) apakšpunktā stingrās kodeksa 
saistības atšķirtas no vēlamajām saistībām, kā prasīts 24. grozījumā, un otrā rindkopa ir 
rediģēta tā, lai atspoguļotu 40. grozījumu. 65. un 67. grozījums paredzēja nodrošināt to, lai no 
kodeksu īpašniekiem netiktu prasīta atbildība par to, ka tie, kuriem kodekss ir saistošs, to 
neievēro 1. Tas ir atrunāts kopējā nostājā, precizējot, ka pret kodeksu īpašniekiem var celt 
prasību, ja kodekss veicina tiesību aktu prasību neievērošanu. 

Tiesību aktu izvēle 

Komisijas priekšlikumā ietverts noteikums, kas paredz to, ka piemērojamie tiesību akti (t. i., 
tiesību aktu noteikumu izvēle) vienmēr būs tās valsts tiesību akti, kurā tirgotājs reģistrēts. 
Parlamenta 26. grozījumā ierosināts izslēgt no šī noteikuma tos nosacījumus, kas nosaka tām 
saistībām piemērojamos tiesību aktus, kas nav līgumsaistības. Komisija bija norādījusi, ka šis 
grozījums nav pieņemams, jo tā ietekme varētu būt tāda, ka tirgotājiem jāievēro vienas valsts 
tiesību aktu prasības un vienlaikus, saskaņā ar tiesību aktiem, kas nosaka starptautiskās 
privāttiesības, arī citas dalībvalsts tiesību aktu prasības. Kopējā nostājā jurisdikcijas izvēle 
daļēji tika svītrota, jo vairums dalībvalstu uzskata, ka starpvalstu strīdos tirgotāja valsts 
tiesību aktu piemērošanas gadījumā patērētāju stāvoklis būs neizdevīgs. Komisija nav 
vienisprātis ar šo viedokli, jo priekšlikumā ir panākta pilnīga saskaņošana un augsts patērētāju 
aizsardzības līmenis. Tomēr Komisija neuzskata par būtisku šajā konkrētajā gadījumā uzstāt, 
ņemot vērā vienkāršošanu, ko nodrošina pilnīga saskaņošana un no tās izrietošās iekšējā tirgus 
priekšrocības. Turklāt Komisija uzskata, ka jurisdikcijas izvēles svītrošana ir labāks 
risinājums par to, kas izvirzīts 26. grozījumā. Šo iemeslu dēļ Komisija var piekrist 
jurisdikcijas izvēles svītrošanai no šī priekšlikuma. Tādējādi saskaņā ar parasto praksi 
starpvalstu strīdiem piemērojamo jurisdikciju noteiks tiesas. 

Pagaidu atkāpe 

Kopējā nostāja 3. pantā iekļauj pagaidu atkāpi no valstu tiesību aktiem, pamatojoties uz 
minimālās prasības nosakošajiem pantiem pastāvošajās direktīvās, kas atspoguļo to, kas 
ierosināts 109. grozījumā. Nostāja ietver arī tādu pantu, kas aicina pārskatīt direktīvas 
piemērošanu pēc četriem gadiem, atspoguļojot 69. grozījuma prasības. Komisija ir gatava 
pieņemt šo atkāpi, pamatojoties uz to, ka tā ir ierobežota un īslaicīga, lai dotu iespēju 
dalībvalstīm veikt pāreju no minimālas saskaņošanas līdz pilnīgai saskaņošanai. 

1. pielikums 

Kopējā nostājā iestrādāts pielikuma statusa izskaidrojums, kādu Parlaments centies panākt 7. 
un 33. grozījumā ar 5.5. panta izmaiņām un jaunu 12.a apsvērumu. Lai gan kopējā nostāja 
nenorāda to, ka 1. pielikumu drīkst grozīt tikai ar koplēmuma procedūru, tas tiek ņemts vērā, 
un alternatīva kārtība netiek noteikta. 

                                                 
1  64. grozījums paredzēja to pašu tekstu kā 65. grozījums, bet ar atšķirīgu pamatojumu, kas Komisijai 

nebija pieņemams. Izmaiņas, kas paredzētas 64. grozījumā, ir iestrādātas, ietverot 65. grozījumu. 
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Citi noteikumi 

1., 5., 6., 23., 25. (pirmā daļa), 47. (otrā daļa), 68., 99. (otrā daļa), 71., 73., 84., 85., 87., 91. un 
92. grozījums ir iestrādāti vai nu nemainītā veidā vai arī ar nelielām izmaiņām. Komisija ir 
gatava pieņemt 91. grozījumu, par ko tā sākotnēji norādījusi, ka tas nav pieņemams, ņemot 
vērā Parlamenta un Padomes apsvērumus par nelikumībām, ko rada prasības atdot atpakaļ 
nepasūtītus izstrādājumus. 

105. grozījuma saturs ir atspoguļots jaunā tekstā 6. apsvērumā, kas precizē saistību ar valstu 
noteikumiem, kuri reglamentē ārpus direktīvas darbības sfēras esošos negodīgas konkurences 
aspektus atbilstoši Komisijas nolūkam. 

14. grozījums ir daļēji atspoguļots 2. panta b) punkta definīcijā, ko kopējā nostāja groza, lai 
precizētu, ka saistības attiecas uz ikvienu, kurš darbojas tirgotāja vārdā vai uzdevumā. 
Komisija var atbalstīt šo precizējumu. 

27. grozījums ir ietverts, iekļaujot 3.8. – 3.10. punktu, kur iztirzātas pilnvarojuma shēmas un 
jomas, kādās nepieciešami specifiski noteikumi. 

28. grozījums ir iekļauts, sīkāk paskaidrojot Direktīvas darbības jomu 9. apsvērumā. 

No kopējās nostājas ar Komisijas piekrišanu ir svītrots Komisijas priekšlikuma 6. panta 
1. punkta f) apakšpunkts, jo tas radīja neskaidrības attiecībā uz pierādīšanas pienākumu. Šī 
svītrošana saistīta ar apsvērumiem, kas ir 37. grozījuma pamatā. 

7. pants ir grozīts, lai pienācīgi ņemtu vērā komercpraksē lietoto saziņas līdzekļu fiziskos 
ierobežojumus, atspoguļojot 43., 44. un 45. grozījumu. Komisija var pieņemt šo risinājumu, 
lai gan sākotnēji tā neatbalstīja 43. grozījumu, jo tajā nav iekļauta prasība par to, ka 
patērētājiem jāpieprasa konkrēta informācija. 

9. panta c) apakšpunkta kritērijs ir precizēts, attiecinot to uz būtiskas neveiksmes 
“ekspluatāciju”, atspoguļojot apsvērumus, kas ir 59. grozījuma pamatā. 

1. pielikumā maldinošu prakšu saraksta 12. punkta projekts Komisijas priekšlikumā ir 
pārstrādāts, lai izvairītos no problēmas, ko rada frāze “likvidācijas izpārdošana”, kas bija 
risināta ar 76. grozījumu. Agresīvo prakšu saraksta 4. punkts, kurā atrunāti 88. grozījuma 
apsvērumi par likumīgu pārdošanu smagi cietušiem vai smagi slimiem patērētājiem, ir 
svītrots. Šī saraksta 6. punkts arī ir pārskatīts, lai nodrošinātu to, ka tas attiecas uz aicinājumu 
pieaugušajam, ne tikai vecākiem, iegādāties izstrādājumu bērnam, saskaņā ar 90. grozījumu. 

Ņemot vērā Komisijai pieņemamo Parlamenta grozījumu un kopējās nostājas pielīdzināšanas 
pakāpi, Komisija bija gatava pieņemt kompromisu, neiekļaujot niecīgu skaitu grozījumu, 
kādus tā būtu varējusi pieņemt vismaz daļēji (2., 4., 60., 62., 72., 80., 89. grozījums). 

Jauni Komisijas kopējā nostājā ieviesti noteikumi 

Kopējā nostāja neparedz svarīgas jaunas darbības sfēras. Tajā ietvertas nelielas kritēriju 
korekcijas attiecībā uz maldinošām darbībām 6. pantā un vairāki jauni piemēri 1. pielikumā, 
kas visi atbilst tiem kritērijiem, kādi paredzēti direktīvas pamatteksta materiālajās tiesību 
normās (t. i., tie demonstrē negodīgumu saskaņā ar direktīvā noteiktajām pārbaudēm). 
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Daži darbības jomas precizējumi ir iekļauti apsvērumos (piem., 8., 15. un 21. apsvērumā), un 
ir izdarītas tehniska rakstura izmaiņas 14. pantā, lai atspoguļotu cituviet direktīvā veiktās 
izmaiņas; 15. pantā, lai nodrošinātu konsekventu izpildes procedūru divām direktīvām, kas 
attiecas uz tālpārdošanu 2; un 16. pantā, lai atspoguļotu regulas pieņemšanu par sadarbību 
patērētāju aizsardzībā 3. 

4. SECINĀJUMS 

Komisija atzīst kopējo nostāju par gaidītu un vēlamu, kas, pēc Komisijas domām, īstenos 
Komisijas sākotnējā priekšlikuma mērķus un ir saglabājusi šādu mērķu sasniegšanas pieeju, 
ko Parlaments apstiprinājis savā Komisijas priekšlikuma pirmajā lasījumā. 

5. KOMISIJAS DEKLARĀCIJAS 

Komisija sagatavoja deklarāciju, ko pievienoja Padomes protokolam un kas pievienota arī šī 
paziņojuma pielikumā. 

                                                 
2  Direktīva 97/7/EK par patērētāju aizsardzību attiecībā uz tālpārdošanas līgumiem un Direktīva 

2002/65/EK par patērētāju finanšu pakalpojumu tālpārdošanu. 
3  KOM(2003)443 galīgā redakcija, 2003/0162(COD). 
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PIELIKUMS: KOMISIJAS DEKLARĀCIJA 

Komisija var tikai piekrist sava priekšlikuma 4.1. panta svītrošanai, saprotot, ka pašreizējā 
direktīva paredz direktīvas darbības jomas pilnīgu saskaņošanu un ka šī iemesla dēļ 4.1. pants 
nav juridiski nepieciešams, lai nodrošinātu pienācīgu iekšējā tirgus funkcionēšanu šajā jomā. 
Komisija aktīvi uzraudzīs šīs direktīvas praktisko īstenošanu, lai tādējādi panāktu tās vienotu 
piemērošanu. 


