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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārēja pamatinformācija

Komisija ir sākusi pamatīgi pārskatīt patērētāju acquis communautaire — 2007. gada 
8. februārī ir pieņemta Zaļā grāmata1, kurā piedāvāti vairāki risinājumi patērētāju aizsardzības 
acquis reformai, īstenojot kompleksu pieeju, ko veido, no vienas puses, horizontāls 
instruments acquis kopīgo aspektu sistemātiskai atjaunināšanai un, no otras puses, konkrētām 
nozarēm piemērojamu atsevišķu elementu vertikāla pārskatīšana, tai skaitā pārskatot 
Direktīvu 94/74/EK par pircēju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem līgumos, saskaņā ar 
kuriem pērk tiesības uz laiku izmantot nekustamo īpašumu. Turklāt 2002. gada 4. jūlija 
rezolūcijā2 Eiropas Parlaments ieteica Komisijai saskaņā ar Līguma 153. pantu par patērētāju 
aizsardzību pieņemt pasākumus, lai atrisinātu problēmu, kas patērētājiem rodas saistībā ar 
īpašumtiesībām uz laiku.

Komisijas priekšlikums

– Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Eiropas Komisijas rīkotā apspriešanās pierādīja, ka „pastāv nopietnas problēmas patērētājiem, 
kas saistītas ar ilgtermiņa brīvdienu produktiem un tālākpārdošanas starpniecību, kā arī 
mazākā mērā ar īpašumtiesībām uz laiku un ar to maiņu”3. Arī referenta rīkotā apspriešanās 
šaurākā lokā apstiprināja, ka šai ziņā tirgus nav līdzsvarots, jo, līdzīgi kā Komisijas rīkotās 
apspriešanās procesā, dažādas ieinteresētās personas pauda atšķirīgus viedokļus, taču vairums 
deva priekšroku spēkā esošās direktīvas pārskatīšanai, neuzskatot par ticamu iespēju, ka 
pietiktu vien labāk piemērot Direktīvas spēkā esošo teksta redakciju vai nozarei labāk 
piemērot pašregulēšanas mehānismu, lai novērstu esošās problēmas.

– Komisijas priekšlikuma pamatojums un mērķi

Pēc Direktīvas 94/47/EK pieņemšanas tirgū ir notikušas būtiskas pārmaiņas, kā rezultātā tiek 
piedāvāti un ieviesti jauni produkti, kas no ekonomikas viedokļa ir ļoti līdzīgi īpašumtiesībām 
uz laiku un tieši tāpat tiek tirgoti. Parasti par šiem produktiem ir jāveic ievērojams avansa 
maksājums, pēc tam veicot galīgo maksājumu par brīvdienu mītnes izmantošanu (atsevišķi 
vai kopā ar maksu par citiem produktiem). Uz lielāko daļu šo produktu Direktīvas 94/47/EK 
darbības joma neattiecas, un tas var radīt nopietnas problēmas gan patērētājiem, gan 
uzņēmumiem.

Būtībā Komisija ierosina grozīt Direktīvas 94/47/EK definīcijas un darbības jomu, lai 
iekļautu jaunus brīvdienu produktus, kā arī precizētu un atjaunotu noteikumus par prasībām 
attiecībā uz patērētājiem paredzētās informācijas un līguma saturu un valodu.

                                               
1 Zaļā grāmata par patērētāju acquis pārskatīšanu (COM(2006) 744 galīgā redakcija).
2 Eiropas Parlamenta rezolūcija (referents Manuel Medina Ortega) par to, kā tiek īstenota Kopienas politika to 
pircēju aizsardzībai, kas iegādājušies tiesības uz laiku izmantot nekustamo īpašumu (Direktīva 94/47/EK) 
(2000/2208 (INI)).
3 Sk. COM(2007) 303, 6. lpp.
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Referenta viedoklis

Referents uzskata, ka saimnieciskās darbības veidi, uz kuriem direktīva attieksies, ir 
principiāli svarīgi Eiropas tūrisma nozarei un, konkrēti, Eiropas uzņēmējiem un patērētājiem.
Šis atzinums pamatojas uz to, ka ir jāstiprina patērētāja nostāja darījumos par lietošanas 
tiesību iegūšanu. Šai ziņā referents atbilstīgi Parlamenta 2002. gadā paustajai nostājai uzskata, 
ka Līguma 153. pants ir jāpiemēro līdz ar Eiropas Komisijas ierosināto juridisko pamatu, lai 
nodrošinātu patērētāju labāku aizsardzību.

Referents arī uzskata, ka ir jāpaplašina un jāatjaunina direktīvas pamatjēdzienu definīcijas, lai 
direktīva drīz vien nezaudētu spēku, un ka ir jānosaka stingrākas prasības dalībvalstīm un 
tirgotājiem attiecībā uz valodu lietojumu un informāciju, tā garantējot stabilāku un 
pārredzamāku tirgu. Šādi patērētājs saņems gan kvantitātes, gan kvalitātes ziņā labāku 
informāciju un vairs nebūs vajadzības atcelt līgumu, pamatojoties uz to, ka ir mainījušies 
apstākļi vai ka līgumslēdzēji ir snieguši nepilnīgu informāciju. Atteikuma tiesības ir jāīsteno 
ar skaidriem nosacījumiem un bez papildu izmaksām.

Turklāt referents ir pārliecināts — kaut arī būtu vēlams sagaidīt patērētāju aizsardzības jomas 
acquis communautaire horizontālu pārskatīšanu, kas ļautu labāk precizēt jēdzienus, kuriem ir 
būtiska nozīme integrēta tirgus darbībai, un vairot juridisko noteiktību patērētāju labākai 
aizsardzībai, šāda nogaidīšana faktiski nav iespējama. Iemesls tam ir nopietnas problēmas, ar 
kurām patērētāji saskaras, īstenojot savas tiesības, īpaši starpvalstu līmenī; problēmas nerodas 
tāpēc, ka šajā jomā nav saskaņotu Kopienas tiesību aktu, bet gan tāpēc, ka nav skaidra 
Kopienas tiesiskā regulējuma — regulējuma, ko lietderīgi varētu papildināt stingrāks 
dalībvalstu tiesiskais regulējums, tā nodrošinot uzņēmumiem un patērētājiem pareizu izpratni.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Preambulas 1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 95. un 153. pantu,

Pamatojums

Likumdošanas priekšlikuma par patērētāju aizsardzības acquis communautaire pārskatīšanu 
1. pants un juridiskais pamatojums skaidri liecina, ka priekšlikums ir sagatavots, lai 
nodrošinātu patērētāju labāku aizsardzību un tuvinātu tiesību aktus. Tādēļ Komisijas 
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ierosinātais juridiskais pamats ir jāpapildina ar Līguma 153. pantu atbilstīgi Parlamenta 
2004. gadā pieņemtajai rezolūcijai (2000/2208(INI)).

Grozījums Nr. 2
3.a apsvērums (jauns)

(3a) Jāuzsver šī Eiropas tūrismam 
nozīmīgā nozare un jāatgādina, ka 
2005. gada 8. septembra rezolūcijā par 
tūrismu un attīstību1 un 2007. gada 
29. novembra rezolūcijā par atjaunināto ES 
tūrisma politiku2 Eiropas Parlaments jau 
norādīja, ka Direktīva 94/47/EK ir 
jāpārskata.
___________________
1 OV C 193 E, 17.8.2006., 325. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0575.

Pamatojums

Eiropas Parlamentam vienmēr ir rūpējušas patērētāju tiesības tūrisma jomā. Tāpēc ir vietā 
iekļaut norādi uz abām minētajām rezolūcijām šajā jautājumā, kas pieņemtas pašreizējā 
pilnvaru laikā.

Grozījums Nr. 3
4. apsvērums

(4) Šī direktīva neskar valstu noteikumus 
attiecībā uz nekustamā vai kustamā īpašuma 
reģistrāciju, izveidošanas nosacījumus vai 
apstiprināšanas režīmus, vai licencēšanas 
prasības, tiesiskā rakstura noteikšanu 
tiesībām, kuras ir šajā direktīvā iekļauto 
līgumu priekšmets.

(4) Šī direktīva neskar valstu noteikumus 
attiecībā uz nekustamā vai kustamā īpašuma 
reģistrāciju, izveidošanas nosacījumus vai 
apstiprināšanas režīmus, vai licencēšanas 
prasības, tiesiskā rakstura noteikšanu 
tiesībām, kuras ir šajā direktīvā iekļauto 
līgumu priekšmets, ja attiecīgie valsts 
noteikumi ir vismaz tikpat stingri kā šajā 
direktīvā patērētāju aizsardzībai noteiktie, 
neskarot Līgumā noteiktos mērķus.

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir iecerēts stiprināt vienu no diviem šā direktīvas priekšlikuma mērķiem, 
proti, patērētāju aizsardzību, nosakot obligāto aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 4
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16.a apsvērums (jauns)

(16a) Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu 
nolīgumā par tiesību aktu labāku izstrādi1

dalībvalstis tiek mudinātas savās un 
Kopienas interesēs sagatavot tabulas, kas
iespējami precīzi atspoguļo šīs direktīvas un 
tās transponēšanas pasākumu atbilstību, 
un šīs tabulas publiskot.
_________
1 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai nodrošinātu atbilstību Iestāžu nolīgumam par tiesību aktu labāku 
izstrādi (OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.)

Grozījums Nr. 5
1. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Dalībvalstis var turpināt piemērot 
stingrākus valsts noteikumus jomā, kuru 
saskaņo šī direktīva, lai nodrošinātu 
augstāku patērētāju tiesību aizsardzības 
līmeni, un šie noteikumi var attiekties uz:

2. Dalībvalstis var turpināt piemērot 
stingrākus valsts noteikumus jomā, kuru 
saskaņo šī direktīva, lai nodrošinātu 
augstāku patērētāju tiesību aizsardzības 
līmeni, un šie noteikumi cita starpā var 
attiekties uz:

Pamatojums

Lai nodrošinātu patērētāju labāku aizsardzību, ar šo ir iecerēts garantēt dalībvalstīm iespēju 
arī turpmāk piemērot stingrākus valsts noteikumus, tai skaitā arī nozarēs, uz kurām šis pants 
neattiecas.

Grozījums Nr. 6
2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) „īpašumtiesības uz laiku” ir līgums, kura 
termiņš ir ilgāks par vienu gadu, ar kuru 
patērētājs pret atlīdzību iegūst tiesības 
izmantot vienu vai vairākas mītnes uz vienu 
vai vairākiem apmešanās periodiem;

„īpašumtiesības uz laiku” ir līgums, kura 
termiņš ir ilgāks par vienu gadu, ar kuru 
patērētājs pret atlīdzību iegūst tiesības 
izmantot vienu vai vairākas mītnes uz vienu 
vai vairākiem apmešanās periodiem. Šīs 
izmantošanas tiesības ietver jo īpaši 
tiesības, kas izriet no līgumiem attiecībā uz 
biedra kartēm un atpūtas klubiem, tūrisma 
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un citu līdzīgu organizāciju biedra kartēm;

Pamatojums

Juridisks precizējums, ar ko paplašina jēdziena „īpašumtiesības uz laiku” definīciju, lai 
novērstu iespēju, ka ierosinātais tiesību akts drīz vien zaudē spēku. 

Grozījums Nr. 7
2. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) „tālākpārdošana” ir līgums, ar kuru 
tirgotājs pret atlīdzību palīdz patērētājam 
pārdot vai nopirkt īpašumtiesības uz laiku 
vai ilgtermiņa brīvdienu produktu;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 8
2. panta 1. punkta fa) apakšpunkts (jauns)

fa) „pastāvīgs informācijas nesējs” ir 
jebkurš instruments, kurš dod iespēju 
patērētājam uzglabāt informāciju, kas 
adresēta personīgi viņam, tā, lai 
informācija būtu viegli pieejama turpmākai 
atsaucei par laika posmu, kurš atbilst 
attiecīgās informācijas mērķiem un kurš 
ļauj neizmainītā veidā pavairot uzglabāto 
informāciju;

Pamatojums

Definīcija pārņemta no 2. panta f) apakšpunkta Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 
23. septembra Direktīvā 2002/65/EK par patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu un 
grozījumiem Padomes Direktīvā 90/619/EEK un Direktīvās 97/7/EK un 98/27/EK attiecībā uz 
mūsdienīgākiem informācijas līdzekļiem.

Grozījums Nr. 9
2. panta 1. punkta g) apakšpunkts

g) „papildu līgums” ir jebkāds līgums, kas ir g) „papildu līgums” ir jebkāds līgums, ar ko 
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cita līguma apakšlīgums. papildina citu līgumu.

Pamatojums

Juridisks precizējums: vārds „papildina” precīzāk definē līgumslēdzēju tiesiskās attiecības, jo 
„papildu līgums” ne vienmēr ir galvenā līguma „apakšlīgums”.

Grozījums Nr. 10
3. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visās reklāmās 
tiek pieminēta iespēja saņemt 2. punktā 
minēto rakstisko informāciju, kā arī norādīts, 
kur to var saņemt.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visās reklāmās 
tiek pieminēta iespēja izdrukas vai jebkura 
cita pastāvīga informācijas nesēja veidā
saņemt 2. punktā minēto rakstisko 
informāciju, kā arī norādīts, kur to var 
saņemt.

Pamatojums

Definīcija identiska tai, kas noteikta Direktīvas 2002/65/EK 2. panta f) apakšpunktā un šā 
priekšlikuma 2. panta 1. punkta jaunajā fa) apakšpunktā. 

Grozījums Nr. 11
3. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Patērētājam, kurš pieprasa informāciju, 
tirgotājs to sniedz rakstveidā, un šajā 
informācijā papildus vispārīgajam produkta 
aprakstam vajadzības gadījumā ir sniegta 
vismaz īsa un precīza informācija par šādiem 
datiem:

2. Patērētājam, kurš pieprasa informāciju, 
tirgotājs to sniedz rakstiski izdrukas vai 
jebkura cita pastāvīga informācijas nesēja 
veidā, un šajā informācijā papildus 
vispārīgajam produkta aprakstam ir sniegta 
vismaz īsa un precīza informācija par šādiem 
datiem:

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts:

1) lai izmantotu to pašu definīciju, kas iekļauta Direktīvas 2002/65/EK 2. panta f) un 
e) apakšpunktā, un

2) lai nodrošinātu patērētājiem izsmeļošu informāciju, tā reaģējot uz dažādām patērētāju 
bieži izteiktām sūdzībām, piemēram, par to, ka sniegtā informācija gan kvalitātes, gan 
kvantitātes ziņā ir nepilnīga. 
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Grozījums Nr. 12
4. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līgums sastādīts 
rakstveidā un vienā no Kopienas oficiālajām 
valodām pēc patērētāja izvēles.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līgums sastādīts
rakstiski, izdrukas vai jebkura cita 
pastāvīga informācijas nesēja veidā, un pēc 
patērētāja izvēles vienā vai vairākās 
patērētāja dzīvesvietas vai izcelsmes 
dalībvalsts valodās. Attiecīgajai valodai vai 
vairākām valodām jebkurā gadījumā ir 
jābūt vienai vai vairākām Kopienas 
oficiālajām valodām. Taču patērētāja 
dzīvesvietas dalībvalsts var noteikt, ka šā 
panta 2. punktā minētā informācija jebkurā 
gadījumā ir jāsniedz vismaz vienā 
patērētāja izvēlētajā valodā, kurai jābūt 
kādai no Kopienas oficiālajām valodām, un 
ka tirgotājs nodrošina patērētājam šīs 
informācijas oficiāli atzītu tulkojumu 
attiecīgajā valodā vai vienā no tās 
dalībvalsts valodām, kurā atrodas 
kustamais vai nekustamais īpašums, un šai 
valodai jābūt kādai no Kopienas 
oficiālajām valodām.

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts:

1) lai rīkotos atbilstīgi identiskai definīcijai, kas noteikta Direktīvas 2002/65/EK 2. panta f) 
un e) apakšpunktā, un

2) lai saskaņā ar Padomes pašreizējo neoficiālo nostāju šajā jautājumā nodrošinātu, ka 
valodu lietojums veicina patērētāja labāku aizsardzību, tomēr neradot nozarei pārmērīgi 
augstas izmaksas.

Grozījums Nr. 13
4. panta 2. punkta 1. un 2. daļa

2. Direktīvas 3. panta 2. punktā minētā 
rakstveida informācija veido neatņemamu 
līguma daļu, un to nedrīkst mainīt, ja vien 
puses nav skaidri vienojušās citādi vai ja
grozījumi radušies tādu apstākļu dēļ, kurus 
tirgotājs nevar ietekmēt. 

2. Direktīvas 3. panta 2. punktā minētā 
rakstveida informācija izdrukas vai jebkura 
cita pastāvīga informācijas nesēja veidā 
veido neatņemamu līguma daļu, un
patērētājam tā jāsniedz piemērotā veidā, 
objektīvi un skaidri, izmantojot rakstzīmes 
viegli salasāmā lielumā. Rakstveida 
informāciju nedrīkst mainīt, ja vien 
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grozījumi nav radušies tādu apstākļu dēļ, 
kurus tirgotājs nevar ne paredzēt, ne 
ietekmēt un no kuru radītajām sekām 
tirgotājs nebūtu varējis izvairīties, pat 
rīkojoties ar vislielāko rūpību.

Izmaiņas tādu apstākļu rezultātā, kurus 
tirgotājs nevar ietekmēt, ir jāpaziņo 
patērētājam pirms līguma slēgšanas.

Šādas izmaiņas izdrukas vai jebkura cita 
pastāvīga informācijas nesēja veidā ir 
rakstiski jāpaziņo patērētājam pirms līguma 
slēgšanas.

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts:

1) lai teksts atbilstu grozījumam Nr. 7 un

2) lai nodrošinātu, ka par pamatinformācijas iekļaušanu puses nelemj pēc saviem ieskatiem. 
Pieredze liecina, ka formulējums „ja vien puses nav skaidri vienojušās citādi” dažiem 
tirgotājiem ļauj vienpusēji piedāvāt līgumus, saskaņā ar kuru nosacījumiem patērētājs, pats 
to neapzinoties un sev kaitējot, piekrīt, ka informācija nav pieejama. 

Grozījums Nr. 14
4. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Patērētājs jebkurā gadījumā saņem 
līguma kopiju izdrukas vai jebkura cita 
pastāvīga informācijas nesēja veidā. 

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam iespējami izsmeļošāku informāciju, tā 
nodrošinot labāku aizsardzību, kā arī stabila un pārredzama tirgus apstākļus.

Grozījums Nr. 15
5. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka četrpadsmit 
dienu laikā pēc līguma noslēgšanas 
patērētājam ir tiesības atteikties no līguma, 
neminot iemeslu, skaitot no dienas, kad abas 
puses ir parakstījušas līgumu vai abas puses 
ir parakstījušas saistošu sākotnējo līgumu. 
Ja četrpadsmitā diena ir valsts svētku diena, 
tad termiņš tiek pagarināts līdz pirmajai 
darba dienai pēc tās.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka divdesmit 
vienas secīgas dienas laikā pēc līguma 
noslēgšanas patērētājam ir tiesības atteikties 
no līguma, neminot iemeslu, skaitot no 
dienas, kad abas puses ir parakstījušas 
galīgo līgumu. Ja divdesmit pirmā diena ir 
valsts svētku diena, tad termiņš tiek 
pagarināts līdz pirmajai darba dienai pēc tās.
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Pamatojums

Šādi īpašumi bieži tiek pārdoti potenciālā pircēja atvaļinājuma laikā, tāpēc 14 dienas ir 
pārāk īss laikposms, lai objektīvi novērtētu, vai pirkums ir nopietns darījums, jo ir vēlme to
iegādāties iespējami drīz.

Grozījums Nr. 16
5. panta 2. punkts

2. Ja līgumā nav iekļauta visa I pielikuma a) 
līdz p) apakšpunktā un II pielikuma a) un 
b) apakšpunktā minētā informācija, taču trīs 
mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas 
minētā informācija tiek sniegta rakstveidā, 
atteikuma termiņa sākumu skaita no dienas, 
kad patērētājs saņem šo informāciju.

2. Ja līgumā nav iekļauta visa I pielikuma 
a) līdz p) apakšpunktā un II pielikuma a) un 
b) apakšpunktā minētā informācija, taču trīs 
mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas 
minētā informācija tiek sniegta rakstiski 
izdrukas vai jebkura cita pastāvīga 
informācijas nesēja veidā, atteikuma 
termiņa sākumu skaita no dienas, kad 
patērētājs saņem šo informāciju. Ja minēto 
informāciju nesniedz šajā punktā 
noteiktajā termiņā, līgums uzskatāms par 
anulētu.

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai vairotu priekšlikuma juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 17
5. panta 3. punkts

3. Ja trīs mēnešu laikā pēc līguma 
parakstīšanas rakstveidā netiek sniegta 
I pielikuma a) līdz p) apakšpunktā un 
II pielikuma a) un b) apakšpunktā minētā 
informācija, atteikuma termiņš beidzas trīs 
mēnešus un četrpadsmit dienas pēc līguma 
parakstīšanas.

Svītrots

Pamatojums

Kā norādīts grozījumā Nr. 16, ja informāciju noteiktajā termiņā nesniedz, līgums uzskatāms 
par anulētu, un līdz ar to nav pamata noteikt atteikuma termiņu.

Grozījums Nr. 18
5. panta 5. punkts
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5. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, 
viņš atlīdzina tikai tos izdevumus, kuri 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir radušies 
līguma slēgšanas un līguma pārtraukšanas 
rezultātā par juridiskām formalitātēm, 
kuras ir jāveic pirms 1. punktā minētā 
termiņa beigām. Līgumā ir skaidri 
jānorāda šādi izdevumi.

Svītrots

Pamatojums

Tiesības brīvi atteikties ir „ex tunc” tiesības, proti, tās īstenojot, līgums ir uzskatāms par 
spēkā neesošu kopš tā parakstīšanas brīža. Tātad tirgotājs nevar prasīt, lai patērētājs 
atlīdzina izdevumus, kas saistīti ar līgumu, kurš tā arī nav stājies spēkā. Pieredze liecina, ka 
tad, ja patērētājs nolemj izmantot savas atteikuma tiesības, viņam bieži vien (un pretēji 
likumam) ir jāsedz administratīvās izmaksas, un tas neļauj brīvi izmantot šīs atteikuma 
tiesības. 

Grozījums Nr. 19
5. panta 6. punkts

6. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības 
saskaņā ar 3. punktu, viņam nav jāatlīdzina 
nekādi izdevumi.

6. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, 
viņam nav jāatlīdzina nekādi izdevumi.

Pamatojums

Juridisks precizējums atbilstīgi grozījumam Nr. 18.

Grozījums Nr. 20
6. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek aizliegti 
jebkādi patērētāja veikti avansa maksājumi, 
garantiju nodrošināšana, naudas ieturēšana 
uz patērētāja kredītkartes, skaidra norāde 
par parādsaistībām vai jebkāda cita atlīdzība 
tirgotājam vai jebkurai citai trešajai pusei 
pirms tā termiņa beigām, kura laikā 
patērētājs var izmantot atteikuma tiesības 
saskaņā ar 5. panta 1. līdz 3. punktu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek aizliegti 
jebkādi patērētāja veikti avansa maksājumi, 
garantiju nodrošināšana, naudas ieturēšana 
no patērētāja bankas konta vai kredītkartes, 
vai debetkartes, skaidra norāde par 
parādsaistībām vai jebkāda cita atlīdzība 
tirgotājam vai jebkurai citai trešajai pusei 
pirms tā termiņa beigām, kura laikā 
patērētājs var izmantot atteikuma tiesības 
saskaņā ar 5. panta 1. līdz 3. punktu.
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Pamatojums

Jāiekļauj dažādas depozīta/maksājuma garantijas metodes.

Grozījums Nr. 21
6. panta 2. punkts

2. Pirms faktiskās pārdošanas vai 
tālākpārdošanas līguma pārtraukšanas citā 
veidā ir aizliegti jebkādi patērētāja veikti 
maksājumi, garantiju nodrošināšana, naudas 
ieturēšana uz patērētāja kredītkartēm, 
parādsaistību atzīšana vai jebkāda cita 
atlīdzība tirgotājam vai jebkurai citai trešajai 
pusei par tālākpārdošanu.

2. Pirms faktiskās pārdošanas vai 
tālākpārdošanas līguma pārtraukšanas citā 
veidā ir aizliegti jebkādi patērētāja veikti 
maksājumi, garantiju nodrošināšana, naudas 
ieturēšana no patērētāja bankas kontiem vai 
kredītkartes, vai debetkartes, parādsaistību 
atzīšana vai jebkāda cita atlīdzība tirgotājam 
vai jebkurai citai trešajai pusei par 
tālākpārdošanu.

Pamatojums

Jāiekļauj dažādas depozīta/maksājuma garantijas metodes.

Grozījums Nr. 22
7. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, ja 
patērētājs izmanto atteikuma tiesības 
attiecībā uz īpašumtiesībām uz laiku vai 
ilgtermiņa brīvdienu produktiem, visi 
papildu līgumi, tostarp maiņas līgumi, tiek 
automātiski pārtraukti bez jebkādām 
sankcijām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, ja 
patērētājs izmanto atteikuma tiesības 
attiecībā uz īpašumtiesībām uz laiku vai 
ilgtermiņa brīvdienu produktiem, visi 
papildu līgumi, tostarp maiņas līgumi, tiek 
automātiski anulēti un patērētājam šai 
sakarā nav jāsedz nekādi izdevumi.

Pamatojums

Juridisks un lingvistisks precizējums.

Grozījums Nr. 23
7. panta 2. punkts

2. Ja līguma cenu pilnībā vai daļēji sedz, 
izmantojot kredītu, ko patērētājam piešķīris 
tirgotājs vai cita trešā puse, pamatojoties uz 
līgumu starp šo trešo pusi un tirgotāju, 
kredītlīgums tiek pārtraukts bez jebkādām 
sankcijām, ja patērētājs attiecībā uz galveno 

2. Ja līguma cenu pilnībā vai daļēji sedz, 
izmantojot kredītu, ko patērētājam piešķīris 
tirgotājs vai cita trešā puse, pamatojoties uz 
līgumu starp šo trešo pusi un tirgotāju, 
kredītlīgums tiek anulēts un patērētājam šai 
sakarā nav jāsedz nekādi izdevumi, ja 
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līgumu izmanto atteikuma tiesības saskaņā 
ar 5. pantu.

patērētājs attiecībā uz galveno līgumu 
izmanto atteikuma tiesības.

Pamatojums

Juridisks un lingvistisks precizējums.

Grozījums Nr. 24
9. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) valstu iestādes vai to pārstāvji; a) valsts iestādes un aģentūras vai to 
pārstāvji;

Pamatojums

Precizējums, lai paplašinātu attiecīgo institūciju loku. 

Grozījums Nr. 25
10. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka ir pieejama 
izsmeļoša informācija par tiesību 
instrumentiem un ir pieejami arī paši 
tiesību instrumenti, kurus patērētāji un 
tirgotāji var izmantot saskaņā ar Padomes 
2000. gada 22. decembra Regulu (EK) 
Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu 
atzīšanu un izpildi civillietās un 
komerclietās1 attiecībā uz to, kā ārpustiesas 
kārtībā tiek šķirti ar patēriņu saistītie strīdi 
un kā tiek panākts izlīgums tiesvedības vai 
administratīvā kārtībā.
________
1 OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp. Jaunākie grozījumi 
Regulā izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

Pamatojums

Cenšoties nodrošināt patērētāju labāku aizsardzību, kā arī stabila un pārredzama tirgus 
apstākļus, dalībvalstīm jāgarantē, ka ir pieejama izsmeļoša informācija par tiesību 
instrumentiem un ir pieejami arī paši tiesību instrumenti, kas ir publiski un kurus patērētāji 
un tirgotāji var izmantot saskaņā ar Padomes 2000. gada 22. decembra Regulu (EK) 
Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.
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Grozījums Nr. 26
I pielikuma c) apakšpunkts

c) ja līgums attiecas uz konkrētu nekustamo 
īpašumu – precīzs šā īpašuma apraksts un tā 
atrašanās vieta; ja līgums attiecas uz 
vairākiem nekustamajiem īpašumiem 
(daudzām atpūtas vietām) – atbilstošs 
īpašumu apraksts un to atrašanās vietas; ja 
līguma priekšmets ir izmitināšana citā vietā, 
nevis nekustamajā īpašumā – atbilstošs 
naktsmītnes apraksts un tās aprīkojums;

ja līgums attiecas uz konkrētu nekustamo 
īpašumu — precīzs šā īpašuma, tai skaitā 
apdares, aprīkojuma un iekārtojuma,
apraksts un tā atrašanās vieta; ja līgums 
attiecas uz vairākiem nekustamajiem 
īpašumiem (daudzām atpūtas vietām) —
atbilstošs īpašumu apraksts un to atrašanās 
vietas; ja līguma priekšmets ir izmitināšana 
citā vietā, nevis nekustamajā īpašumā, —
atbilstošs naktsmītnes apraksts un tās 
aprīkojums;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus.

Grozījums Nr. 27
I pielikuma ca) apakšpunkts (jauns)

ca) ja ar līgumu ir noteiktas tiesības 
izmantot vienu no nekustamo īpašumu 
grupas objektiem, — informācija par šā 
īpašuma izmantošanas ierobežojumiem 
vai — gadījumā, ja piemēro punktu 
sistēmu, — informācija par punktu skaitu, 
kas jāiegūst, lai varētu izmantot attiecīgo 
īpašumu;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus.

Grozījums Nr. 28
I pielikuma cb) apakšpunkts (jauns)

cb) tirgotājs sniedz izsmeļošu informāciju 
par jebkuriem īpašuma lietošanas 
ierobežojumiem, plānošanas 
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ierobežojumiem, pievienojot visus 
projektēšanas vai būvniecības 
saskaņojumus vai atļaujas, kuri attiecas uz 
konkrēto īpašumu;

Pamatojums

Jānodrošina, lai īpašums, kas tiek pārdots, būtu likumīgi būvēts.

Grozījums Nr. 29
I pielikuma f) apakšpunkts

f) tas, kā tiek organizēta izmitināšanas vietas 
uzturēšana un remontdarbi, tās pārvaldība un 
vadība, tostarp arī tas, vai patērētājs var 
ietekmēt un piedalīties lēmumu pieņemšanā 
par šiem jautājumiem un kādā veidā to 
izdarīt;

f) tas, kā tiek organizēta izmitināšanas vietas 
uzturēšana un remontdarbi, tās pārvaldība un 
vadība, tostarp arī precīzs pušu pienākumu 
apraksts un tas, vai patērētājs var ietekmēt 
un piedalīties lēmumu pieņemšanā par šiem 
jautājumiem un kādā veidā to izdarīt;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus.

Grozījums Nr. 30
I pielikuma g) apakšpunkts

g) precīzs apraksts par visu izdevumu 
sadalījumu patērētājiem un tas, kā un kad 
šādus izdevumus var palielināt; vajadzības 
gadījumā informācija par to, vai attiecībā uz 
izmitināšanas vietu ir reģistrēti jebkādi 
maksājumi, hipotēkas, apgrūtinājumi vai citi 
nodrošinājumi;

g) precīzs apraksts par visu izdevumu 
sadalījumu patērētājiem un tas, kā un kad 
šādus izdevumus var palielināt; vajadzības 
gadījumā informācija par to, vai attiecībā uz 
izmitināšanas vietu ir reģistrēti jebkādi 
maksājumi, hipotēkas, apgrūtinājumi vai citi 
nodrošinājumi, vai citas ar līgumu noteiktas 
tiesības;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus.

Grozījums Nr. 31
I pielikuma h) apakšpunkts
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h) precīzs termiņš, kura laikā var izmantot 
līgumā paredzētās tiesības, un, vajadzības 
gadījumā, to ilgums; diena, kad patērētājs 
var sākt izmantot līgumā paredzētās tiesības;

h) precīzs termiņš, kura laikā var izmantot 
līgumā paredzētās tiesības, un, vajadzības 
gadījumā, to ilgums; diena, kad patērētājs 
var sākt izmantot līgumā paredzētās tiesības
un atteikuma tiesības;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus.

Grozījums Nr. 32
I pielikuma i) apakšpunkts

i) cena, ko patērētājam jāmaksā, aptuvena 
summa, ko patērētājam būs jāmaksā par 
kopīgi izmantojamiem objektiem un 
pakalpojumiem; ar īpašuma izmantošanu 
saistīto maksājumu summas aprēķinu 
kārtība, ar likumu noteiktie obligātie 
maksājumi (piemēram, nodokļi un nodevas) 
un administratīvo procedūru izmaksas 
(piemēram, pārvaldība, uzturēšana un 
remontdarbi);

cena, ko patērētājam jāmaksā, aptuvena 
summa, ko patērētājam būs jāmaksā par 
kopīgi izmantojamiem objektiem un 
pakalpojumiem; ar īpašuma izmantošanu 
saistīto maksājumu summas aprēķinu 
metode, ar likumu noteiktie obligātie 
maksājumi (piemēram, nodokļi un nodevas) 
un administratīvo procedūru izmaksas 
(piemēram, pārvaldība, uzturēšana un 
remontdarbi);

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus.

Grozījums Nr. 33
I pielikuma j) apakšpunkts

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 34
I pielikuma k) apakšpunkts

k) tas, vai ir vai nav iespējams pievienoties 
līgumā paredzēto tiesību maiņas vai 
tālākpārdošanas sistēmai, informācija par 
atbilstošajām shēmām un norādes par 
izdevumiem, kas saistīti ar tālākpārdošanu 

tas, vai ir vai nav iespējams pievienoties 
līgumā paredzēto tiesību maiņas vai 
tālākpārdošanas sistēmai, informācija par 
atbilstošajām shēmām un norādes par 
izdevumiem, kas saistīti ar tālākpārdošanu 



PE396.763v02-00 18/25 AD\706416LV.doc

LV

un maiņu, izmantojot minētās shēmas; un maiņu, izmantojot minētās shēmas. Šajā 
pielikumā noteiktais pienākums sniegt 
informāciju, attiecīgi pielāgots, ir spēkā 
attiecībā uz maiņas un tālākpārdošanas 
tiesībām;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus.

Grozījums Nr. 35
I pielikuma m) apakšpunkts

m) informācija par atteikuma tiesībām un to 
izmantošanas sekas, tostarp precīza norāde 
par to izmaksu veidu un apjomu, kas 
patērētājam būs jākompensē saskaņā ar 
5. panta 5. punktu, ja viņš izmantos 
atteikuma tiesības; vajadzības gadījumā,
informācija par pasākumiem kredītlīguma un 
papildu līgumu, kas saistīti ar šo līgumu, 
pārtraukšanai gadījumā, ja līgums tiek 
lauzts; informācija par šādas līguma 
pārtraukšanas sekām; 

m) informācija par atteikuma tiesībām un to 
izmantošanas sekas gadījumā, ja patērētājs 
izmantos šīs tiesības; vajadzības gadījumā 
informācija par pasākumiem kredītlīguma un 
papildu līgumu, kas saistīti ar šo līgumu, 
pārtraukšanai, ja līgums tiek lauzts saskaņā 
ar 5. pantu; informācija par šādas līguma 
pārtraukšanas sekām; 

Pamatojums

Juridisks precizējums atbilstīgi grozījumam Nr. 17.

Grozījums Nr. 36
I pielikuma p) apakšpunkts

p) rīcības kodeksu esība, saturs, kontrole un 
īstenošana;

p) informācija par rīcības kodeksu 
iespējamu piemērošanu tirgotājiem un par 
iespējām iepazīties ar attiecīgo rīcības 
kodeksu saturu;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus un lai nodrošinātu, ka tiek sniegta informācija par to, 
vai attiecīgais tirgotājs ir pievienojies kādiem rīcības kodeksiem, un par iespējām iepazīties 
ar attiecīgo rīcības kodeksu saturu.
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Grozījums Nr. 37
I pielikuma q) apakšpunkts

q) iespēja risināt strīdus ārpustiesas kārtībā. q) informācija par līgumam 
piemērojamiem tiesību aktiem un 
vajadzības gadījumā — par iespēju risināt 
strīdus ārpustiesas kārtībā.

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus un lai precizētu līgumam piemērojamos tiesību aktus.

Grozījums Nr. 38
II pielikuma b) apakšpunkts

b) izmitināšanas vietas un pakalpojumu, kas 
padara mitekli pilnībā izmantojamu (gāze, 
elektrība, ūdens un tālruņa līnija), pamatoti 
novērtēts pabeigšanas termiņš;

b) izmitināšanas vietas un pakalpojumu, kas 
padara mitekli pilnībā izmantojamu (gāze, 
elektrība, ūdens un tālruņa līnija), pamatoti 
novērtēts pabeigšanas termiņš un sīki 
izklāstītas sankcijas, ko piemēro gadījumā, 
ja šāds pamatoti novērtēts pabeigšanas 
termiņš nav ievērots;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus.

Grozījums Nr. 39
II pielikuma ba) apakšpunkts (jauns)

ba) noteikums, kas paredz, ka patērētājam 
nav jāsedz nekādi papildu izdevumi un nav 
jāuzņemas citas saistības, kas līgumā nav 
noteikti;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus un lai nodrošinātu, ka patērētājam nav jāsedz nekādi 
papildu izdevumi un nav jāuzņemas citas saistības, kas līgumā nav noteikti.

Grozījums Nr. 40
II pielikuma d) apakšpunkts
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d) garantija attiecībā uz izmitināšanas vietas 
pabeigšanu vai garantija attiecībā uz visu 
veikto maksājumu atgriešanu gadījumā, ja 
miteklis netiek pabeigts, un, vajadzības 
gadījumā, šādu garantiju darbību
reglamentējoši noteikumi.

d) garantija attiecībā uz izmitināšanas vietas 
pabeigšanu attiecīgā kvalitātē vai garantija 
attiecībā uz visu veikto maksājumu 
atgriešanu gadījumā, ja miteklis netiek 
pabeigts, un, vajadzības gadījumā, šādu 
garantiju darbību reglamentējoši noteikumi.

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus, un lai nodrošinātu, ka darbi tiek izpildīti tieši tādā 
kvalitātē, par kādu ir panākta vienošanās.

Grozījums Nr. 41
III pielikuma b) apakšpunkts

b) tiesību, kas ir līguma priekšmets, precīzs 
raksturs;

b) tiesību, kas ir līguma priekšmets, precīzs 
raksturs un saturs, tostarp patērētājam ar 
līgumu noteikto tiesību un iespējamo 
ierobežojumu precīzs apraksts vai īpašie 
piedāvājumi, vai konkrētas ierobežota 
termiņa atlaides;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, konkurencei atvērta 
un pārredzama tirgus apstākļus, kā arī līgumā noteikto tiesību precīzu un izsmeļošu aprakstu.

Grozījums Nr. 42
III pielikuma d) apakšpunkts

d) cena, kas jāmaksā patērētājam; d) kopējā cena, kas jāmaksā patērētājam;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, konkurencei atvērta 
un pārredzama tirgus apstākļus, kā arī skaidri un precīzi norādītu kopējo cenu, kas 
patērētājam jāmaksā.

Grozījums Nr. 43
III pielikuma ia) apakšpunkts (jauns)

ia) līguma laušanas nosacījumi un sekas 
un informācija par patērētāja atbildību 
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attiecībā uz izmaksām, kas rodas, laužot 
līgumu;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus, un lai noteiktu pienākumu sniegt informāciju par 
līguma laušanas iespējām, nosacījumiem un sekām, kā arī par patērētāja atbildību attiecībā 
uz izmaksām, kas rodas, laužot līgumu. 

Grozījums Nr. 44
IV pielikuma e) apakšpunkts

e) informācija par atteikuma tiesībām un to 
izmantošanas sekas, tostarp precīza norāde 
par to izmaksu veidu un apjomu, kas 
patērētājam būs jākompensē saskaņā ar 
5. panta 5. punktu, ja viņš izmantos 
atteikuma tiesības;

e) informācija par atteikuma tiesībām 
atbilstīgi 5. pantam;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus, un lai noteiktu pienākumu sniegt informāciju par 
atteikuma tiesībām atbilstīgi 5. pantam.

Grozījums Nr. 45
IV pielikuma ea) apakšpunkts (jauns)

ea) līguma laušanas nosacījumi un sekas 
un informācija par patērētāja atbildību 
attiecībā uz izmaksām, kas rodas, laužot 
līgumu;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus, un lai noteiktu pienākumu sniegt informāciju par 
līguma laušanas iespējām, nosacījumiem un sekām, kā arī par patērētāja atbildību attiecībā 
uz izmaksām, kas rodas, laužot līgumu. 

Grozījums Nr. 46
IV pielikuma h) apakšpunkts
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h) rīcības kodeksu esība, saturs, kontrole un 
īstenošana;

h) informācija par rīcības kodeksu 
iespējamu piemērošanu tirgotājiem un par 
iespējām iepazīties ar attiecīgo rīcības 
kodeksu saturu;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus un lai nodrošinātu, ka tiek sniegta informācija par to, 
vai attiecīgais tirgotājs ir pievienojies kādiem rīcības kodeksiem, un par iespējām iepazīties 
ar attiecīgo rīcības kodeksu saturu. 

Grozījums Nr. 47
IV pielikuma i) apakšpunkts

i) iespēja risināt strīdus ārpustiesas kārtībā. i) informācija par līgumam piemērojamiem 
tiesību aktiem un vajadzības gadījumā —
par iespēju risināt strīdus ārpustiesas 
kārtībā.

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus un lai precizētu līgumam piemērojamos tiesību aktus.

Grozījums Nr. 48
IV pielikuma ia) apakšpunkts (jauns)

ia) noteikums par to, ka tiesības nodod bez 
apgrūtinājumiem;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus un lai nodrošinātu, ka tiesības nodod bez 
apgrūtinājumiem, neizvirzot noteikumu, ka citādi patērētājs zaudē savas tiesības, piemēram, 
ķīlas izpirkuma tiesību gadījumā. 

Grozījums Nr. 49
V pielikuma b) apakšpunkts

b) tiesību, kas ir līguma priekšmets, precīzs 
raksturs;

b) tiesību, kas ir līguma priekšmets, precīzs 
raksturs un saturs;
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Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus un lai nodrošinātu, ka tiesības nodod bez papildu 
apgrūtinājumiem vai pienākumiem, neizvirzot noteikumu, ka citādi patērētājs zaudē savas 
tiesības, piemēram, kā ķīlas izpirkuma tiesību gadījumā.

Grozījums Nr. 50
V pielikuma e) apakšpunkts

e) cena, ko patērētājam jāmaksā, aptuvena 
summa, ko patērētājam būs jāmaksā par 
kopīgi izmantojamiem objektiem un 
pakalpojumiem; ar īpašuma izmantošanu 
saistīto maksājumu summas aprēķinu 
kārtība, ar likumu noteiktie obligātie 
maksājumi (piemēram, nodokļi un nodevas) 
un administratīvo procedūru izmaksas 
(piemēram, pārvaldība, uzturēšana un 
remontdarbi); 

cena, ko patērētājam jāmaksā, aptuvena 
summa, ko patērētājam būs jāmaksā par 
kopīgi izmantojamiem objektiem un 
pakalpojumiem; ar īpašuma izmantošanu 
saistīto maksājumu summas aprēķinu 
metode, ar likumu noteiktie obligātie 
maksājumi (piemēram, nodokļi un nodevas) 
un administratīvo procedūru izmaksas 
(piemēram, pārvaldība, uzturēšana un 
remontdarbi); 

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus. 

Grozījums Nr. 51
V pielikuma i) apakšpunkts

i) informācija par atteikuma tiesībām un to 
izmantošanas sekas, tostarp precīza norāde 
par to izmaksu veidu un apjomu, kas 
patērētājam būs jākompensē saskaņā ar 
5. panta 5. punktu, ja viņš izmantos 
atteikuma tiesības; vajadzības gadījumā,
informācija par pasākumiem kredītlīguma un 
papildu līgumu, kas saistīti ar šo līgumu, 
pārtraukšanai gadījumā, ja līgums tiek 
lauzts; informācija par šādas līguma 
pārtraukšanas sekām;

i) informācija par atteikuma tiesībām un to 
izmantošanas sekas gadījumā, ja patērētājs 
izmantos atteikuma tiesības; vajadzības 
gadījumā informācija par pasākumiem 
kredītlīguma un papildu līgumu, kas saistīti 
ar šo līgumu, pārtraukšanai, ja līgums tiek 
lauzts saskaņā ar 5. pantu; informācija par 
šādas līguma pārtraukšanas sekām; 

Pamatojums

Juridisks precizējums atbilstīgi grozījumam Nr. 17.
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Grozījums Nr. 52
V pielikuma ia) apakšpunkts (jauns)

ia) noteikums par to, ka tiesības nodod bez 
apgrūtinājumiem;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus un lai nodrošinātu, ka tiesības nodod bez papildu 
apgrūtinājumiem vai pienākumiem, neizvirzot noteikumu, ka citādi patērētājs zaudē savas 
tiesības, piemēram, kā ķīlas izpirkuma tiesību gadījumā.

Grozījums Nr. 53
V pielikuma l) apakšpunkts

l) rīcības kodeksu esība, saturs, kontrole un 
īstenošana;

l) informācija par rīcības kodeksu 
iespējamu piemērošanu tirgotājam un par 
iespējām iepazīties ar attiecīgo rīcības 
kodeksu saturu;

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus un lai nodrošinātu, ka tiek sniegta informācija par to, 
vai attiecīgais tirgotājs ir pievienojies kādiem rīcības kodeksiem, un par iespējām iepazīties 
ar attiecīgo rīcības kodeksu saturu.

Grozījums Nr. 54
V pielikuma m) apakšpunkts

m) iespēja risināt strīdus ārpustiesas kārtībā. m) informācija par līgumam 
piemērojamiem tiesību aktiem un 
vajadzības gadījumā — par iespēju risināt 
strīdus ārpustiesas kārtībā.

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai garantētu patērētājam labāku aizsardzību, kā arī konkurencei 
atvērta un pārredzama tirgus apstākļus un lai precizētu līgumam piemērojamos tiesību aktus.
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