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Zaļā grāmata par patērētāju acquis pārskatīšanu

(2007/2010(INI))

Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 1
C. apsvērums 

C. tā kā šīs pārskatīšanas galvenais mērķis ir patērētājiem izveidot īstu iekšējo tirgu, 
atrodot pareizo samēru starp augstu patērētāju aizsardzības līmeni un uzņēmumu 
konkurētspēju; tā kā ir jāizveido arī līdzsvarota pieeja ar vienotu, vispārēju 
skatījumu, kas neattēlo patērētājus un ekonomiskos dalībniekus kā konfliktējošas 
puses;

Or. de

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 2
C. apsvērums 

C. tā kā šīs pārskatīšanas galvenais mērķis ir patērētājiem izveidot īstu iekšējo tirgu, 
atrodot pareizo samēru starp augstu patērētāju aizsardzības līmeni un uzņēmumu 
konkurētspēju (svītrojums)

Or. de
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Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach and Heide Rühle

Grozījums Nr. 3
C. apsvērums 

C. tā kā šīs pārskatīšanas galvenais mērķis ir patērētājiem izveidot īstu iekšējo tirgu, 
atrodot pareizo samēru starp augstu patērētāju aizsardzības līmeni un uzņēmumu 
konkurētspēju; tā kā ir jāizveido arī līdzsvarota pieeja, kas nerada pretrunu starp 
patērētāju un ekonomisko dalībnieku interesēm; tā kā tomēr ir jāņem vērā, ka 
daudzos gadījumos patērētāji, salīdzinot ar profesionāļiem, atrodas vājākās 
pozīcijās, jo īpaši tie patērētāji, kuri savu īpašību dēļ ir īpaši neaizsargāti pret 
negodīgu komercpraksi,

Or. en

Grozījumu iesniedza Maria Matsouka

Grozījums Nr. 4
C. apsvērums 

C. tā kā šīs pārskatīšanas galvenais mērķis ir patērētājiem izveidot īstu iekšējo tirgu, atrodot 
pareizo samēru starp augstu patērētāju, jo īpaši fizisko personu aizsardzības līmeni un 
uzņēmumu konkurētspēju; tā kā ir jāizveido arī līdzsvarota pieeja, kas nerada pretrunu 
starp patērētāju un ekonomisko dalībnieku interesēm;

Or. el

Grozījumu iesniedza Béatrice Patrie

Grozījums Nr. 5
C. apsvērums (jauns) 

C. a. tā kā 90 % Eiropas uzņēmumu ir ļoti mazi uzņēmumi, kas pēc savas būtības veido 
tiešas, uzticības pilnas attiecības ar patērētājiem un, kopumā ņemot, darbojas vietējā 
mērogā, un tā kā šīs specifiskās īpašības ir jāņem vērā, pārskatot patērētāju tiesību 
aizsardzības acquis, 

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 6
C. b apsvērums (jauns) 

C. b. tā kā ar obligātās saskaņošanas pieeju netiek sasniegts saskaņošanas mērķis un 
20 gadu laikā, kad tika attīstīta likumdošana patērētāju tiesību aizsardzības jomā, 
nav bijis iespējams izveidot integrētu iekšējo mazumtirdzniecības tirgu, kas dod 
labumu sabiedrībai,

Or. de

Grozījumu iesniedza Diana Wallis

Grozījums Nr. 7
D. apsvērums 

D. tā kā, lai izvairītos no sadrumstalotības un modernizētu Kopienas tiesību aktus 
patērētāju aizsardzības jomā, ir jāvienkāršo un jāsaskaņo astoņas pārskatā minētās 
Kopienas patērētāju tiesību aizsardzības direktīvas,

Or. en

Grozījumu iesniedza Maria Matsouka

Grozījums Nr. 8
D. apsvērums 

D. tā kā ir jāvienkāršo un jāsaskaņo dažādas Kopienas direktīvas, ņemot vērā pastāvošā 
regulējuma sadrumstalotību; tā kā ir arī jāmodernizē Kopienas likumdošana patērētāju 
aizsardzības jomā, ņemot vērā tirgus straujo attīstību, kurā veidojas jauni darījumu 
veidi, jo īpaši e-tirdzniecība un izsoles tiešsaistē, un tā kā šajā kontekstā iespējams 
rasties problēmām, jo īpaši vajadzība Kopienas acquis piemērot digitālā vidē, kur 
patērētāju aizsardzība praktiski nepastāv;

Or. el

Grozījumu iesniedza Andreas Schwab

Grozījums Nr. 9
D. apsvērums 

D. tā kā ir jāvienkāršo un jāsaskaņo dažādas Kopienas direktīvas, ņemot vērā pastāvošā 
regulējuma sadrumstalotību; tā kā ir arī jāmodernizē Kopienas likumdošana patērētāju 
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aizsardzības jomā, ņemot vērā tirgus straujo attīstību, kurā veidojas jauni darījumu 
veidi, jo īpaši e-tirdzniecība un izsoles tiešsaistē; un tā kā Kopienas patērētāju 
aizsardzības likumdošanai ir jābūt arī pietiekami elastīgai un principiālai, lai ņemtu 
vērā darbības, kādas vēl radīsies,

Or. de

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 10
D a apsvērums (jauns)

D. a Ir jāpabeidz Eiropas iekšējā mazumtirdzniecības tirgus izveidošana, kas dos labumu 
Kopienas 493 miljoniem patērētāju, un jālikvidē visi atlikušie konkurences 
ierobežojumi līgumtiesībās un komerclikumā, 

Or. de

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 11
F. apsvērums 

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 12
F. apsvērums 

F. tā kā pastāv iespēja saglabāt tiesisko regulējumu, pie kura patērētāji ir ļoti pieraduši, 
īpaši tādēļ, ka tas viņiem ir pierasts aizsardzības veids, kas atbilst īpašām tradīcijām; 
tā kā ir arī jāpiemēro labi līdzsvarota pieeja, ņemot vērā saskaņošanu un direktīvu, 
kuru pamatā ir maksimāla saskaņošana un kuru piemēram var minēt direktīvu, kas 
attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi, īstenošanas izvērtēšanu,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Nicola Zingaretti

Grozījums Nr. 13
F. apsvērums 

F. tā kā pastāv iespēja, neierobežojot katrā nozarē izstrādātos tiesību aktus, saglabāt 
noteiktus valsts noteikumus, pie kuriem patērētāji ir ļoti pieraduši, īpaši tādēļ, ka tie 
viņiem sniedz sevišķi augstu aizsardzības līmeni vai atbilst īpašām tradīcijām 
(svītrojums),

Or. en

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach un Heide Rühle

Grozījums Nr. 14
F. apsvērums 

F. tā kā pastāv iespēja saglabāt noteiktus valsts noteikumus, pie kuriem patērētāji ir ļoti 
pieraduši, īpaši tādēļ, ka tie viņiem sniedz sevišķi augstu aizsardzības līmeni vai atbilst 
īpašām tradīcijām; tā kā ir arī jāpiemēro pārdomāta pieeja saskaņošanā, ņemot vērā 
nelielu atkāpi no Kopienas likumdevēja puses attiecībā uz to direktīvu īstenošanu, 
kuru pamatā ir maksimāla saskaņošana un kuru piemēram var minēt direktīvu, kas 
attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi; tā kā tādēļ izmaiņas, panākot pilnīgu 
saskaņošanu, ir jāierobežo līdz atsevišķām un šauri definētām jomām un ar 
nosacījumu, ka šāda saskaņošana nevājina valstu patērētāju aizsardzības 
standartus,

Or. en

Grozījumu iesniedza Diana Wallis

Grozījums Nr. 15
F. a apsvērums (jauns) 

F. a. tā kā pārskatā ir jāizmanto un tas ir jāveido uz jau paveiktā darba pamata, ņemot 
vērā t. s. kopīgā Eiropas līgumtiesību atsauces modeļa izstrādāšanu,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 16
F. a apsvērums (jauns) 

F. a. tā kā šis pārskats, kurā tiks aplūkoti patērētāju līgumi, ir saskaņotā veidā jāiekļauj 
darbā, kas tiek veikts līgumtiesību jomā kopumā nepārtrauktā procesā, lai sasniegtu 
Kopīgo principu kopumu (CFR),

Or. en

Grozījumu iesniedza Diana Wallis un Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 17
1. punkts

1. iesaka šajā pārskatīšanas jomā uzsvērt saskaņotības atjaunināšanu un izveidošanu 
šajā pārskatīšanā minētajās astoņās patērētāju aizsardzības direktīvās;

Or. en

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 18
1. punkts

1. atbalsta Komisijas viedokli, ka e-tirdzniecības direktīvas, kā arī direktīvas par finanšu 
pakalpojumiem no attāluma, patēriņa kredītu un Negodīgas komercprakses direktīvas 
pārskatīšana ir ārpus šīs pārskatīšanas darbības jomas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 19
1. punkts

1. iesaka šīs pārskatīšanas jomā iekļaut e-tirdzniecības direktīvu, kā arī direktīvas par 
finanšu pakalpojumiem no attāluma, patēriņa kredītu un Negodīgas komercprakses 
direktīvu tādā veidā, ka šīs direktīvas mijiedarbojas un katra atsevišķi ir ES patērētāju 
aizsardzības mehānisma elements; aicina Komisiju iesniegt Parlamentam un 
Padomei īstenošanas ziņojumu par e-tirdzniecības direktīvas īstenošanu, nosakot 
jautājumus saistībā ar patērētāju uzticību;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Donato Tommaso Veraldi

Grozījums Nr. 20
1. a punkts (jauns) 

1. a ierosina, ievērojot „Labāka likumdošanas procesa” iniciatīvas pamatā esošos 
principus, izslēgt no patērētāju acquis darbības jomas visus darījumus, kas ir 
mazāki par 120 eiro;

Or. it

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 21
2. punkts

2. pauž savu atbalstu daudzpusējas pieejas, proti, horizontālā instrumenta, pieņemšanai, 
kurš ir vērsts uz pastāvošo tiesību aktu saskaņošanu un nepilnību novēršanu, kā arī 
pretrunu likvidēšanu, šajā pārskatīšanā neiekļaujot patērētāju līgumtiesību 
attīstību; uzskata, ka svarīgas pārmaiņas ir jāturpina izskatīt atsevišķi nozaru 
direktīvās;

Or. de

Grozījumu iesniedza Arlene McCarthy

Grozījums Nr. 22
2. punkts

2. pauž savu atbalstu jauktās pieejas, proti, horizontālā instrumenta, pieņemšanai, kurš 
vajadzības gadījumā papildināts ar vertikāliem pasākumiem, kam vajadzētu nodrošināt 
pastāvošo tiesību aktu saskaņošanu, visās šajās direktīvās apvienojot noteiktu skaitu 
kopīgu jautājumu; uzskata, ka daži jautājumi noteiktās jomās tomēr ir specifiski un 
nozaru direktīvas var būt paredzētas specifisku, ārpus horizontālā instrumenta 
darbības jomas esošu problēmu risināšanai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Béatrice Patrie

Grozījums Nr. 23
2. a punkts (jauns) 

2. a. uzskata, ka horizontālais instruments ir regulāri jāpārskata un tā efektivitāte un 
ietekme jānovērtē ar nolūku nepieciešamības gadījumā veikt tajā izmaiņas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 24
2. b punkts (jauns)

2. b iestājas pret Kopienas acquis pārskatīšanu, ko izmanto par pamatu, lai paplašinātu 
esošo nozaru direktīvu darbības jomu vai arī lai pieņemtu jaunas direktīvas;

Or. de

Grozījumu iesniedza Eva-Britt Svensson un André Brie

Grozījums Nr. 25
3. a punkts (jauns) 

3. a uzskata, ka horizontālais instruments, kura vienīgais mērķis ir aizsargāt pret 
maldinošām darbībām, varētu būt nepietiekams esošo problēmu noteikšanai un ka 
tādēļ horizontālajam instrumentam (pamatdirektīva par godīgu tirdzniecību un 
komercpraksi) jebkurā gadījumā ir jābūt elastīgam un tālredzīgam, un patērētājiem 
ES jānodrošina augsta līmeņa aizsardzība;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 26
4. punkts

4. atgādina, ka saskaņošanas pieeja var radīt salīdzināmu patērētāju aizsardzības līmeni 
visās dalībvalstīs, kurš ir panākts bez nevajadzīgas valsts pasākumu saskaņošanas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Janelly Fourtou

Grozījums Nr. 27
4. punkts

4. atgādina, ka saskaņošanas pieejai (svītrojums) jārada augsta līmeņa patērētāju 
aizsardzība (svītrojums);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Christel Schaldemose

Grozījums Nr. 28
4. punkts

4. norāda, ka saskaņošanas pieeja nedrīkst radīt tā patērētāju aizsardzības līmeņa 
pazemināšanos, kurš ir panākts ar atsevišķu valsts pasākumu palīdzību;

Or. da

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 29
5. punkts

5. ierosina horizontālo instrumentu, kas skar daudzas politikas jomas un kurš var 
palīdzēt palielināt terminoloģijas saskaņotību un novērst nepilnības un 
neatbilstības, sākt, ievērojot mērķtiecīgu pilnīgas saskaņošanas principu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Nicola Zingaretti

Grozījums Nr. 30
5. punkts

5. ierosina horizontālā instrumenta pamatā izmantot maksimālas saskaņošanas principu 
kopā ar savstarpēju atzīšanu aspektiem, kuri nav pilnībā saskaņoti;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Maria Matsouka

Grozījums Nr. 31
5. punkts

5. ierosina noteikt kā prasību horizontālā instrumenta pamatā izmantot obligātās 
saskaņošanas principu, ciktāl tas attiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar visiem 
patērētāju līgumiem, un izņēmuma kārtā izmantot maksimālas saskaņošanas 
principu, ar noteikumu, ka šajā instrumentā ietver vienīgi tos jēdzienus un noteikumus, 
par kuriem ir panākta vienošanās pilnībā atbilstīgi patērētāju un uzņēmēju vispārējām 
interesēm;

Or. el

Grozījumu iesniedza Christel Schaldemose

Grozījums Nr. 32
5. a punkts (jauns) 

5. a ierosina ieviest patērētāju aizsardzības nodrošināšanu, saistībā ar patērētāju tiesību 
maksimālo saskaņošanu nodrošinot, ka neviens patērētājs netiek nostādīts 
neizdevīgākā pozīcijā, nekā pirms saskaņošanas; 

Or. da

Grozījumu iesniedza Wolfgang Bulfon

Grozījums Nr. 33
5. bpunkts (jauns)

5. b uzskata, ka īpašas patērētāju līgumtiesības nav jāatdala no darba pie Kopīgo 
principu kopuma, bet par horizontālo instrumentu ir jāveic balsošana uz vispārējo 
līgumtiesību pamata;

Or. de

Grozījumu iesniedza Donato Tommaso Veraldi

Grozījums Nr. 34
6. punkts

6. ierosina nozaru instrumentu pamatā izmantot obligātās saskaņošanas principu, lai 
patērētāju aizsardzības tiesību aktus varētu īstenot pilnībā un pareizi; 
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Or. it

Grozījumu iesniedza Nicola Zingaretti

Grozījums Nr. 35
6. punkts

6. ierosina nozaru instrumentu pamatā izmantot maksimālas saskaņošanas principu kopā 
ar savstarpējas atzīšanas principu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 36
6. punkts

6. ierosina nozaru direktīvu pamatā izmantot minimālas saskaņošanas principu, 
neizslēdzot pēc tam atsevišķu, acīmredzami atšķirīgu punktu saskaņošanu; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Béatrice Patrie

Grozījums Nr. 37
6. punkts

6. ierosina nozaru instrumentu, kas tagad tiek pārskatīti, pamatā izmantot minimālas 
saskaņošanas principu kopā ar savstarpējas atzīšanas principu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marianne Thyssen

Grozījums Nr. 38
6. a punkts (jauns)

6. a ierosina uz mērķtiecīgas, pilnīgas saskaņošanas principa pamata jau pieņemtos 
nozaru instrumentus, piemēram, direktīvu, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu 
komercpraksi, šajā specifiskajā aspektā atstāt bez izmaiņām; ierosina pārbaudīt 
citus nozaru instrumentus, lai pārliecinātos, vai to darbība iekšējā tirgū, patērētāju 
un profesionāļu intereses ir vislabāk apmierinātas vai nu ar mērķtiecīgu, pilnīgu 
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saskaņošana vai arī minimālu saskaņošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 39
6. bpunkts (jauns)

6 .b iesaka iekļaut nozaru instrumentos iekšējā tirgus klauzulu, lai dotu patērētājiem 
iespēju pilnībā gūt labumu no iekšējā tirgus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marco Rizzo

Grozījums Nr. 40
7. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner un Marianne Thyssen

Grozījums Nr. 41
7. punkts

7. uzskata par svarīgu attiecībā uz piemērojamo likumu, novērst nepilnības Kopienas 
tiesību aktos, jo īpaši 1980. gada 19. jūnija Romas Konvencijā par tiesībām, kas 
piemērojamas līgumsaistībām (Rome I), un atsevišķiem Kopienas tiesību aktiem, un 
šajā sakarā norāda, ka patērētāju parastās dzīvesvietas vispārējo tiesību aktu 
piemērošana var novest pie ievērojamiem iekšējā tirgus izkropļojumiem, uzskata, ka 
pirms priekšlikumu izvirzīšanas, lai atrisinātu iespējamos juridiskā rakstura 
konfliktus jomās, kas nav saskaņotas, ir jāveic papildu izpēte, lai atrastu godīgus 
risinājumus, kas nodrošina arī efektīvu patērētāju aizsardzību;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 42
7. punkts

7. iesaka, lai attiecībā uz nesaskaņotām nozarēm piemērotu savstarpēju atzīšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Donato Tommaso Veraldi

Grozījums Nr. 43
7. punkts

7. iesaka, lai attiecībā uz nesaskaņotām nozarēm piemērotu savstarpējas atzīšanas 
principu;

Or. it

Grozījumu iesniedza Diana Wallis

Grozījums Nr. 44
7. punkts

7. uzskata, ka, ja saskaņošana nav pabeigta Kopienas līmenī, tiesību akti, ko piemēro 
patērētāju darījumiem, ir jāreglamentē vai nu Romas Konvencijas noteikumiem, vai 
arī turpmākajām Rome I un Rome II regulām pēc to stāšanās spēkā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Béatrice Patrie

Grozījums Nr. 45
7. punkts

7. norāda, ka attiecībā uz nesaskaņotām nozarēm patlaban tiesību akti gadījumā, ja 
valstu tiesību akti ir pretrunā, piemērojamos tiesību aktus nosaka starptautiskās 
privāttiesības un jo īpaši, 1980. gada 19. jūnija Romas Konvencija par tiesībām, kas 
piemērojamas līgumsaistībām, saukta Rome I; šajā sakarā uzsver pašlaik notiekošo 
diskusiju par regulas par tiesībām, kas piemērojamas līgumsaistībām, projektu;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Nicola Zingaretti

Grozījums Nr. 46
7. punkts

7. iesaka, lai attiecībā uz nesaskaņotām nozarēm patērētājam tiek piedāvātas viņa 
parastās dzīvesvietas obligātās tiesību normas, neierobežojot to starptautisko 
konvenciju piemērošanu, kuras attiecas uz kolīziju normām un jo īpaši, 1980. gada 
19. jūnija Romas Konvenciju par tiesībām, kas piemērojamas līgumsaistībām, sauktu 
Rome I, un neierobežojot nozaru tiesību aktu savstarpējo atzīšanu;

Or. en

rozījumu iesniedza Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 47
7. a punkts (jauns) 

7. a ierosina, lai attiecībā uz nesaskaņotām nozarēm koordinētajās jomās piemērotu 
iekšējā tirgus savstarpējās atzīšanas principu, iekļaujot iekšējā tirgus klauzulu; šī 
iekšējā tirgus klauzula dotu iespēju piemērot uzņēmēju tiesību aktu, ja 
piemērojamais patērētāju tiesību akts paredz stingrākus noteikumus un 
nepamatotus šķēršļus iekšējā tirgū; nepamatots ir šķērslis, kas nav pamatots ar 
sabiedriskās kārtības vai sabiedrības drošības, sabiedrības veselības vai vides 
aizsardzības iemesliem; norāda, ka attiecībā uz šīm jomām, kas neietilpst 
koordinētajās jomās, patērētāji gūs labumu no viņa parastās dzīvesvietas 
obligātajām tiesību normām, jo īpaši tām, kas paredzētas 1980. gada 19. jūnija 
Romas Konvencijā par tiesībām, kas piemērojamas līgumsaistībām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marco Rizzo

Grozījums Nr. 48
7. b punkts (jauns)

7. b uzskata, ka horizontālajā instrumentā ir jāiekļauj vispārējie noteikumi, kas nosaka, 
ka patērētāju aizsardzības noteikumi ir saistoši;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Wolfgang Bulfon

Grozījums Nr. 49
7. b punkts (jauns)

7. b aicina horizontālajā instrumentā iekļaut vispārējos noteikumi, kas norāda, ka 
patērētāju aizsardzības noteikumi ir saistoši;

Or. de

Grozījumu iesniedza Marco Rizzo

Grozījums Nr. 50
7. c punkts (jauns) 

7. c uzskata, ka horizontālajā instrumentā ir jāiekļauj vispārējie noteikumi, kas nosaka, 
ka patērētāju aizsardzības noteikumi ir saistoši;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 51
III sadaļa

III Pieejas svarīgākās aprises

Or. en

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 52
-8. punkts (jauns)

-8. Lielākā daļa I pielikuma 4. sadaļā aplūkotie jautājumi nav saistīti ar 
„horizontālajiem jautājumiem”, kas jāizskata horizontālā instrumenta kontekstā; 
drīzāk tie ir apspriežami saistībā ar katras nozaru direktīvas pārskatīšanu, un daži 
no tiem ir tik nozīmīgi, ka uz tiem sniegt atbildes iespējams vienīgi pēc detalizētas 
izpētes veikšanas;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Diana Wallis

Grozījums Nr. 53
-8. punkts (jauns)

-8 uzskata, ka vairākums šajā pārskatīšanas sadaļā izvirzīto jautājumu ir gan juridiski 
sarežģīti, gan arī saistīti ar citiem Eiropas līgumtiesību jautājumiem; izsaka 
pieņēmumu, ka īsā termiņā būs sarežģīti panākt pieņemamu vienošanos par 
pietiekami augsta līmeņa saskaņošanu, nepārkāpjot valsts mērogā noteikto 
augstāka līmeņa patērētāju aizsardzību atsevišķos gadījumos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 54
8. a punkts (jauns) 

-8. a atbalsta atsevišķu principu, kas aptver vairākas jomas, piemērošanu visiem 
patērētāju līgumiem, kas tiek iekļauti horizontālajā instrumentā, ja tie padara to 
saskaņotāku, piemēram, ar kopējām definīcijām un noteikumiem par līgumu 
izbeigšanu un atsaukšanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Diana Wallis

Grozījums Nr. 55
-8. a punkts (jauns) 

-8. a ierosina, ka galvenās jomas, kurās ir iespējama saskaņošana, saistīt ar vienotu 
„patērētāja” definēšanu un vispārējiem noteikumiem par informācijas 
nosacījumiem un atteikuma tiesībām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Diana Wallis

Grozījums Nr. 56
8.- 30. punkts

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach un Heide Rühle

Grozījums Nr. 57
9. a punkts (jauns) 

9. a uzskata, ka „patērētāja” definīcija nav jāierobežo, definējot vidusmēra patērētāju, 
bet definīcijā jābūt atsaucei arī uz īpašām patērētāju situācijām, ar ko saskaras 
patērētāji, kuri savu īpašību dēļ ir īpaši neaizsargāti pret negodīgu komercpraksi, un 
tai pirmkārt jābūt attiecinātai uz fiziskām personām, kas darbojas ārpus savas 
uzņēmējdarbības un profesijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 58
10. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 59
10. punkts

10. neatbalsta patērētāju aizsardzības paplašināšanu, lai tajā ietvertu privātpersonu starpā 
noslēgtos līgumus, ja viens no līgumslēdzējiem rīkojas ar uzņēmējdarbības veicēja 
starpnieka palīdzību, lai izmantotu šī starpnieka tehnisko un juridisko kompetenci;

Or. it

Grozījumu iesniedza Andreas Schwab

Grozījums Nr. 60
10. a punkts (jauns) 

10. a atbalsta arī papildu definīciju, piemēram, „rakstveidā” un „ilglietojuma līdzeklis” 
iekļaušanu horizontālajā instrumentā;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 61
11. punkts

11. atbalsta to, ka patērētāju līgumiem piemērojamo vispārējo klauzulu par godprātību un 
godīgumu iekļauj horizontālajā instrumentā, jo šie jēdzieni jādefinē plašāk Eiropas 
līmenī saistībā ar Eiropas līgumtiesībām;

Or. it

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 62
11. punkts

11. iebilst pret to, ka patērētāju līgumiem piemērojamo vispārējo klauzulu par godprātību 
un godīgumu iekļauj horizontālajā instrumentā (svītrojums);

Or. de

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 63
11. punkts

11. iebilst pret to, ka patērētāju līgumiem piemērojamo vispārējo klauzulu par godprātību 
un godīgumu iekļauj horizontālajā instrumentā, jo šie jēdzieni ir jāinterpretē saistībā 
ar valstu, reģionālajām un vietējām tradīcijām un priekšstatiem un jāiekļauj plašāk 
Eiropas līmenī saistībā ar Eiropas līgumtiesībām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 64
12. punkts

12. uzskata par nelietderīgu (svītrojums)sodīšanu par negodīgiem līguma noteikumiem 
attiecināt arī uz tādiem noteikumiem, par kuriem notikusi atsevišķa vienošanās 
(svītrojums); 
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Or. de

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 65
12. punkts

12. uzskata par nelietderīgu (svītrojums)sodīšanu par negodīgiem līguma noteikumiem 
attiecināt arī uz tādiem noteikumiem, par kuriem notikusi atsevišķa vienošanās 
(svītrojums); 

Or. en

Grozījumu iesniedza Donato Tommaso Veraldi

Grozījums Nr. 66
12. punkts

12. uzskata par nelietderīgu (svītrojums)sodīšanu par negodīgiem līguma noteikumiem 
attiecināt arī uz tādiem noteikumiem, par kuriem notikusi atsevišķa vienošanās 
(svītrojums); 

Or. it

Grozījumu iesniedza Nicola Zingaretti

Grozījums Nr. 67
12. punkts

12. uzskata par nelietderīgu (svītrojums)sodīšanu par negodīgiem līguma noteikumiem 
attiecināt arī uz tādiem noteikumiem, par kuriem notikusi atsevišķa vienošanās 
(svītrojums); 

Or. it

Grozījumu iesniedza Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 68
12. punkts

12. neuzskata par lietderīgu (svītrojums)sodīšanu par negodīgiem līguma noteikumiem 
jebkādos apstākļos attiecināt arī uz tādiem noteikumiem, par kuriem notikusi 
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atsevišķa vienošanās (svītrojums); 

Or. it

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 69
12. punkts

12. uzskata, ka (svītrojums) sodīšanu par negodīgiem līguma noteikumiem nešķiet 
lietderīgi attiecināt arī uz tādiem noteikumiem, par kuriem notikusi atsevišķa 
vienošanās, lai neierobežotu līgumslēdzēju pušu brīvību attiecībā uz līgumu 
slēgšanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 70
13. punkts

13. tā kā, lai veicinātu patērētāju uzticēšanos iekšējam tirgum, vajadzētu ieviest 
mehānismu ar lielāku aizsardzību, ko nodrošinātu, ieviešot noteikumu, kas jebkuros 
apstākļos ir negodīgi, sarakstu (melno sarakstu), kuru negodīgumu patērētājs varētu 
pierādīt ar tiesvedības palīdzību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Donato Tommaso Veraldi

Grozījums Nr. 71
13. punkts

13. tā kā, lai veicinātu patērētāju uzticēšanos iekšējam tirgum, vajadzētu ieviest 
mehānismu ar lielāku aizsardzību, ko nodrošinātu, sastādot noteikumu, kas vienmēr 
ir negodīgi, sarakstu (melno sarakstu), (svītrojums) kuru negodīgumu patērētājs 
varētu pierādīt ar tiesvedības palīdzību;

Or. it
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Grozījumu iesniedza Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 72
13. punkts

13. tā kā, lai veicinātu (svītrojums) uzticēšanos iekšējam tirgum patērētāju un 
uzņēmējdarbības veicēju vidū, (svītrojums) vajadzētu ieviest skaidru mehānismu 
(svītrojums), kurā būtu ietverti tikai tie noteikumi, kuri līdz šim brīdim atbilstoši 
iedibinātajai praksei ir atzīti par negodīgiem visos gadījumos (melnais saraksts) 
(svītrojums);

Or. it

Grozījumu iesniedza Nicola Zingaretti

Grozījums Nr. 73
13. punkts

13. tā kā, lai veicinātu patērētāju uzticēšanos iekšējam tirgum, saglabājot arī elastīgumu, 
vajadzētu ieviest mehānismu ar lielāku aizsardzību, kurā būtu divu veidu noteikumi, 
proti, aizliegtie noteikumi (melnais saraksts), noteikumi ar atspēkojamu pieņēmumu 
par negodīgumu (pelēkais saraksts) (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Bert Doorn

Grozījums Nr. 74
13. punkts

13. tā kā, lai veicinātu patērētāju uzticēšanos iekšējam tirgum, saglabājot arī elastīgumu, 
vajadzētu ieviest mehānismu ar lielāku aizsardzību; lūdz Komisiju veikt papildus 
izpēti aizliegto noteikumu „melnā saraksta” un noteikumu ar atspēkojamu 
pieņēmumu par negodīgumu „pelēkā saraksta” un citu noteikumu, kas novērtējami, 
pamatojoties uz iepriekš noteiktiem vienotiem kritērijiem, ar noteikumu, ka šie 
saraksti tiks sastādīti strikti saskaņā ar Kopīgo principu kopuma (CFR) 
turpmākajiem rezultātiem par Eiropas līgumtiesību saskaņošanu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Kurt Lechner un Marianne Thyssen

Grozījums Nr. 75
13. punkts

13. tā kā, lai veicinātu patērētāju uzticēšanos iekšējam tirgum, saglabājot arī elastīgumu, 
vajadzētu ieviest mehānismu ar lielāku aizsardzību, aicina Komisiju veikt tālāku 
pilnībā aizliegto „melnā saraksta” noteikumu un „pelēkā saraksta” noteikumu ar 
atspēkojamu pieņēmumu par negodīgumu un pārējo noteikumu, kas jāizvērtē, 
pamatojoties uz vienotiem un iepriekš noteiktiem kritērijiem, izpēti;

Or. de

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 76
14. punkts

14. noraida ideju paplašināt negodīguma novērtējumu, ietverot visus galvenos līguma 
noteikumus, tostarp noteikumus, kuri attiecas uz galveno priekšmetu un cenas 
novērtēšanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 77
14. punkts

14. noraida ideju paplašināt negodīguma novērtējumu, ietverot visus galvenos līguma 
noteikumus, tostarp noteikumus, kuri attiecas uz galveno priekšmetu un cenas 
novērtēšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 78
14. punkts

14. iebilst pret ideju paplašināt negodīguma novērtējumu, ietverot visus galvenos līguma 
noteikumus, tostarp noteikumus, kuri attiecas uz galveno priekšmetu un cenas 
novērtēšanu;
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Or. it

Grozījumu iesniedza Donato Tommaso Veraldi

Grozījums Nr. 79
14. punkts

14. iebilst pret ideju paplašināt negodīguma novērtējumu, ietverot visus galvenos līguma 
noteikumus, tostarp noteikumus, kuri attiecas uz galveno priekšmetu un cenas 
novērtēšanu;

Or. it

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 80
15. a punkts (jauns) 

15. a ierosina saskaņā ar programmu labākai tiesību aktu pieņemšanai uz atkārtotiem 
darījumiem starp to pašu patērētāju un pārdevēju attiecināt vienkāršotus 
noteikumus attiecībā uz informāciju, lai samazinātu administratīvo slogu un 
atbalstītu pārdošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Donato Tommaso Veraldi

Grozījums Nr. 81
15. a punkts (jauns) 

15. a ierosina, saskaņā ar programmu labākai tiesību aktu pieņemšanai, uz atkārtotiem 
darījumiem starp to pašu patērētāju un pārdevēju attiecināt vienkāršotus 
noteikumus attiecībā uz informēšanas prasībām, lai atvieglotu administratīvo slogu 
un atbalstītu pārdošanu;

Or. it
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Grozījumu iesniedza Nicola Zingaretti

Grozījums Nr. 82
15. a punkts (jauns) 

15. a ierosina, saskaņā ar programmu labākai tiesību aktu pieņemšanai, uz atkārtotiem 
darījumiem starp to pašu patērētāju un pārdevēju attiecināt vienkāršotus 
noteikumus attiecībā uz informēšanas prasībām, lai atvieglotu administratīvo slogu 
un atbalstītu pārdošanu;

Or. it

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 83
16. punkts

16. uzsver vajadzību vienādot termiņa uzsākšanas un aprēķināšanas sīki izstrādātos 
noteikumus, priekšroku dodot aprēķināšanas veidam pēc kalendārajām dienām, lai 
uzlabotu darījumu juridisko noteiktību; (svītrojums)

Or. de

Grozījumu iesniedza Nicola Zingaretti

Grozījums Nr. 84
16. punkts

16. uzsver vajadzību vienādot termiņa aprēķināšanas sīki izstrādātos noteikumus, 
priekšroku dodot kalendārās aprēķināšanas veidam, lai uzlabotu darījumu juridisko 
noteiktību; uzskata, ka svarīgi ir arī par termiņa sākumu noteikt to brīdi, kad patērētājs 
spēj sniegt apzinātu un brīvu piekrišanu, proti, kad patērētājs ir saņēmis preci savā 
īpašumā vai arī līguma noslēgšanas brīdī, neierobežojot nozares tiesību aktus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 85
17. punkts

17. (svītrojums) uzskata, ka termiņu ilgums jānosaka atbilstoši apstākļiem konkrētā 
gadījumā, pretējā gadījumā piemēro standarta termiņu;
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Or. de

Grozījumu iesniedza Marianne Thyssen

Grozījums Nr. 86
17. punkts

17. ierosina atteikuma termiņa ilgumu vienādot visa veida līgumiem, izņemot 
gadījumus, kad ir īpašs iemesls;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 87
17. punkts

17. (svītrojums) uzskata, ka termiņu ilgums ir jāvienādo visos gadījumos, kad apstākļi to 
attaisno;

Or. de

Grozījumu iesniedza Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 88
17. punkts

17. (svītrojums) uzskata, ka termiņu ilgums ir jāvienādo, nosakot divas direktīvu 
kategorijas un katrā gadījumā piemērojot konkrētu uzteikuma termiņu (piemēram, 
10 kalendārās dienas iznēsājumtirdzniecības un distances līgumiem, bet 14 
kalendārās dienas – daļlaika īpašuma līgumiem);

Or. it

Grozījumu iesniedza Donato Tommaso Veraldi

Grozījums Nr. 89
17. punkts

17. (svītrojums) uzskata, ka termiņu ilgums ir jāvienādo, paredzot 7–10 kalendārās 
dienas atkarībā no darījuma veida, lai nodrošinātu pilnīgu drošību patērētājiem un 
uzņēmējdarbības veicējiem visās dalībvalstīs;
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Or. it

Grozījumu iesniedza Nicola Zingaretti

Grozījums Nr. 90
17. punkts

17. tomēr uzskata, ka termiņu ilgums (svītrojums) ir jāvienādo, paredzot 7 dienas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 91
18. punkts

18. saistībā ar atteikuma paziņojumu uzskata, ka horizontālajam instrumentam ir 
jāparedz standarta procedūra, ko patērētāju acquis piemēro kopumā; uzskata, ka 
esošās normatīvās iespējas attiecībā uz izmaksām, ko, izmantojot atteikuma tiesības, 
uzņemas patērētājs, ir jāpiemēro arī turpmāk;

Or. it

Grozījumu iesniedza Marianne Thyssen

Grozījums Nr. 92
18. punkts

18. uzsver, ka patērētāja uzticēšanās iekšējam tirgum tiks uzlabota, ja horizontālajā 
instrumentā būs paredzēts, ka patērētājs var atteikties no līguma; uzskata, ka veidi, kā 
atteikties no līguma, ir jāsaskaņo, lai palielinātu juridisko noteiktību gan patērētājiem, 
gan arī uzņēmējiem; uzskata arī to, ka horizontālajam instrumentam vajadzētu apliecināt, 
ka izmaksām, kuras jāsedz patērētājiem, vajadzētu attiekties tikai uz tiešajām preču 
atpakaļ atgriešanas izmaksām;

Or. en
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Grozīumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 93
18. punkts

18. uzsver, ka patērētāja uzticēšanās iekšējam tirgum tiks uzlabota, ja horizontālajā 
instrumentā būs paredzēts, ka patērētājs var atteikties no līguma jebkādā veidā un 
vajadzības gadījumā viņam jānodrošina pierādījums par savu atteikšanos; uzskata arī 
to, ka horizontālajam instrumentam vajadzētu apliecināt, ka izmaksām, kuras jāsedz 
patērētājiem, vajadzētu attiekties tikai uz tiešajām preču atpakaļ atgriešanas izmaksām; 
uzskata, ka attiecībā uz horizontālo instrumentu dalībvalstis valsts līmenī var noteikt 
izņēmumus atteikuma tiesībās, ja līgums ir sastādīts publiska akta veidā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Christopher Heaton-Harris

Grozījums Nr. 94
18. punkts

18. uzsver, ka patērētāja uzticēšanās iekšējam tirgum tiks uzlabota, ja horizontālajā 
instrumentā būs paredzēts, ka patērētājs var atteikties no līguma jebkādā veidā 
rakstiski un vajadzības gadījumā viņam jānodrošina pierādījums par savu atteikšanos; 
uzskata arī to, ka horizontālajam instrumentam vajadzētu apliecināt, ka izmaksām, 
kuras jāsedz patērētājiem, vajadzētu attiekties tikai uz tiešajām preču atpakaļ 
atgriešanas izmaksām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Donato Tommaso Veraldi

Grozījums Nr. 95
18. punkts

18. uzsver, ka patērētāja uzticēšanās iekšējam tirgum tiks uzlabota, ja horizontālajā 
instrumentā būs paredzēts, ka patērētājs var atteikties no līguma jebkādā veidā 
rakstiski un vajadzības gadījumā viņam jānodrošina pierādījums par savu atteikšanos; 
uzskata arī to, ka horizontālajam instrumentam vajadzētu apliecināt, ka izmaksām, 
kuras jāsedz patērētājiem, vajadzētu attiekties tikai uz tiešajām preču atpakaļ 
atgriešanas izmaksām;

Or. it
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Grozījumu iesniedza Nicola Zingaretti

Grozījums Nr. 96
18. punkts

18. uzsver, ka patērētāja uzticēšanās iekšējam tirgum tiks uzlabota, ja horizontālajā 
instrumentā būs paredzēts, ka patērētājs var atteikties no līguma jebkādā veidā 
rakstiski un vajadzības gadījumā viņam jānodrošina pierādījums par savu atteikšanos; 
uzskata arī to, ka horizontālajam instrumentam vajadzētu apliecināt, ka izmaksām, 
kuras jāsedz patērētājiem, vajadzētu attiekties tikai uz tiešajām preču atpakaļ 
atgriešanas izmaksām;

Or. it

Grozījumu iesniedza Donato Tommaso Veraldi

Grozījums Nr. 97
18. a punkts (jauns) 

18. a uzskata, ka „standarta atteikuma veidlapas” ieviešana visās Kopienas valodās 
vienkāršotu procedūras, samazinātu izmaksas, kā arī palielinātu pārskatāmību un 
patērētāju uzticēšanos;

Or. it

Grozījumu iesniedza Nicola Zingaretti

Grozījums Nr. 98
18. a punkts (jauns) 

18. a uzskata, ka „standarta atteikuma veidlapas” ieviešana visās Kopienas valodās 
vienkāršotu procedūras, samazinātu izmaksas, kā arī palielinātu pārskatāmību un 
patērētāju uzticēšanos;

Or. it

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 99
19. punkts

19. uzskata, ka vispārējo tiesiskās aizsardzības līdzekļu ieviešana nozīmē plašāku jomu 
par pārskatīšanu, ar nosacījumu, ka šis jēdziens izriet no ES piemērojamajām 
līgumtiesībām katrā dalībvalstī;
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Or. de

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner, Marianne Thyssen, Malcolm Harbour un Andreas 
Schwab

Grozījums Nr. 100
20. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 101
20. punkts

svītrots

Or. it

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 102
20. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Maria Matsouka

Grozījums Nr. 103
20. punkts

20. tomēr, lai aizsargātu patērētājus un palielinātu viņu uzticēšanos tirgum, iesaka 
ieviest „kolektīvo atlīdzību” („collective redress”), kas ir īpašs tiesiskās aizsardzības 
līdzeklis, lai noregulētu masveida strīdus situācijas patērētāju tiesību jomā;

Or. el
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Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach un Heide Rühle

Grozījums Nr. 104
21. punkts

21. neuzskata, ka noteikumus par plaša patēriņa preču pārdošanu būtu lietderīgi attiecināt 
arī uz līgumiem par digitāla satura pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu patērētāju 
tiesības attiecībā uz digitāla satura pakalpojumiem, jo īpaši tiesības bez 
aizskarošiem ierobežojumiem gūt labumu no tehnoloģiskiem jauninājumiem un 
tiesības izmantot satura un ierīču savietojamību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 105
21. punkts

21. uzskata, ka būtu lietderīgi veikt atsevišķu pētījumu par patērētāju aizsardzību, ņemot 
vērā noteikumus par digitāla satura pakalpojumu sniegšanu un noteikumu par preču 
pārdošanu patērētājam iespējamo piemērošanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Marco Rizzo

Grozījums Nr. 106
21. punkts

21. aicina Komisiju izpētīt juridiskās nepilnības, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un 
izskatīt, pilnveidot un papildināt tirdzniecības garantiju direktīvu ar īpašiem 
noteikumiem par digitāla satura, programmatūras un datu piegādi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Wolfgang Bulfon

Grozījums Nr. 107
21. punkts

21. aicina Komisiju izpētīt nepilnības tiesību aktos, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un 
direktīvu par patēriņa preču tirdzniecību, pilnveidot un papildināt ar īpašiem 
noteikumiem par digitāla satura, programmatūras un datu piegādi;
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Or. de

Grozījumu iesniedza Béatrice Patrie

Grozījums Nr. 108
21. a punkts (jauns) 

21. a aicina Komisiju izskatīt un izstrādāt īpašus noteikumus par digitāla satura, 
programmatūras un datu piegādi, kā arī šajā sakarā izpētīt juridiskās nepilnības un 
nenoteiktību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 109
23. punkts

23. uzskata, ka riska nodošanas regulējuma un piegādes jēdziena definīcijas ir cieši 
saistītas; tādēļ ierosina horizontālajā instrumentā ietvert kopēju piegādes jēdziena 
definīciju, kurā principā prioritāte būtu jāpiešķir līgumiskai vienošanās 
noslēgšanai;

Or. de

Grozījumu iesniedza Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 110
24. punkts

24. ierosina saglabāt līdzšinējo situāciju; uzskata, ka horizontālais instruments nevar
pagarināt termiņus, ko piemēro saskaņā ar tiesisko garantiju preces neatbilstības 
gadījumā, iekļaujot arī sūdzības iesniegšanai paredzēto termiņu;

Or. it

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 111
24. punkts

24. uzskata, ka attiecībā uz neatbilstību horizontālais instruments varētu lietderīgi 
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pagarināt termiņus par preces imobilizācijas periodu; (svītrojums)

Or. de

Grozījumu iesniedza Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 112
26. punkts

26. ierosina saglabāt līdzšinējo situāciju; uzskata, ka pirmajos sešos mēnešos 
uzņēmējdarbības veicējam būtu jāpierāda, ka defekts piegādes brīdī nav bijis;

Or. it

Grozījumu iesniedza Donato Tommaso Veraldi

Grozījums Nr. 113
26. punkts

26. ierosina atspēkojama pieņēmuma principu saglabāt sešus mēnešus kopš preču 
piegādes brīža;

Or. it

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 114
26. punkts

26. ierosina atspēkojama pieņēmuma principu saglabāt tā pašreizējā veidā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 115
26. punkts

26. uzskata, ka nav nepieciešams paplašināt atspēkojama pieņēmuma principu to 
piemērojot visam garantijas likumīgajam termiņam attiecībā uz patēriņa preču 
pārdošanu;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 116
27. punkts

27. uzskata, ka pašreizējā kārtība kādā izmantojami tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir
saprātīga un atbilst gan patērētāju, gan arī uzņēmējdarbības veicēju interesēm;

Or. it

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 117
27. punkts

27. uzskata, ka horizontālais instruments varētu izveidot kārtību pieejamajiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem nepareizas tiesību izmantošanas gadījumā, jo pārdošanas 
līgumu izbeigšana attiecas uz pilnīgu līguma neizpildi vai īpaši nopietniem līguma 
pārkāpumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 118
27. punkts

27. uzskata, ka horizontālais instruments varētu noteikt kārtību pieejamajiem tiesiskās
aizsardzības līdzekļiem nepareizas tiesību izmantošanas gadījumā, jo pārdošanas 
līgumu izbeigšana attiecas uz pilnīgu līguma neizpildi vai īpaši nopietniem līguma 
pārkāpumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Donato Tommaso Veraldi

Grozījums Nr. 119
27. punkts

27. uzskata, ka horizontālais instruments varētu atļaut patērētājam brīvi izvēlēties 
pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus nepareizas tiesību izmantošanas gadījumā, 
ja remonts vai maiņa nav iespējama, jo pārdošanas līgumu izbeigšana attiecas uz 
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pilnīgu līguma neizpildi vai īpaši nopietniem līguma pārkāpumiem;

Or. it

Grozījumu iesniedza Nicola Zingaretti

Grozījums Nr. 120
27. punkts

27. uzskata, ka horizontālais instruments varētu atļaut patērētājam brīvi izvēlēties 
pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus nepareizas tiesību izmantošanas gadījumā, 
ja remonts vai maiņa nav iespējama, jo pārdošanas līgumu izbeigšana attiecas uz 
pilnīgu līguma neizpildi vai īpaši nopietniem līguma pārkāpumiem;

Or. it

Grozījumu iesniedza Stefano Zappalà

Grozījums Nr. 121
29. punkts

29. uzskata, ka ir atbilstīgi horizontālajā instrumentā ieviest ražotāju tiešo atbildību par 
neatbilstību;

Or. it

Grozījumu iesniedza Marco Rizzo

Grozījums Nr. 122
29. punkts

29. aicina Komisiju tirdzniecības garantiju direktīvā iekļaut ražotāju tiešās atbildības 
par neatbilstību principu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach un Heide Rühle

Grozījums Nr. 123
29. punkts

29. uzskata, ka (svītrojums) horizontālajā instrumentā ir jāparedz atbilstīgi noteikumi 
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attiecībā uz ražotāju tiešo atbildību par neatbilstību, lai uzlabotu patērētāju 
uzticēšanos, īpaši patērētājam produktu vai pakalpojumu iegādājoties citā 
dalībvalstī; šajā sakarībā uzskata, ka ir jāveicina Eiropas marķējuma, kas norāda 
ražotāja atbildību, izstrādāšana

Or. en

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 124
29. punkts

29. uzskata, ka nav atbilstīgi (svītrojums) ieviest ražotāju tiešo atbildību par neatbilstību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marco Rizzo

Grozījums Nr. 125
30. punkts

30. uzsver, ka jautājumus par tirdzniecības garantijām (saturs, nodošana, ierobežošana) ir 
jāiekļauj tirdzniecības garantiju direktīvā, lai palīdzētu patērētājiem atšķirt tiesiskās 
garantijas no papildu tirdzniecības garantijām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Wolfgang Bulfon

Grozījums Nr. 126
30. punkts

30. uzsver, ka jautājumus par tirdzniecības garantijām (saturs, nodošana, ierobežošana) ir 
jāiekļauj direktīvā par patēriņa preču tirdzniecību, lai palīdzētu patērētājiem atšķirt 
tiesiskās garantijas no papildus tirdzniecības garantijām;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Diana Wallis

Grozījums Nr. 127
31. punkts

31. uzstāj, ka šī pārskatīšana, kurā tiks aplūkoti patērētāju līgumi, ir saskaņotā veidā 
jāiekļauj darbā, kas tiek veikts līgumtiesību jomā kopumā saistībā ar nepārtraukto 
procesu, lai sasniegtu Kopīgo principu kopumu (CFR); tādēļ uzsver, ka šai 
pārskatīšanai un darbam pie CFR ir nepieciešama papildinoša virzība, vienlaikus 
atzīstot, ka šīs saskaņotības sasniegšanas nedrīkst traucēt vai aizkavēt pašreizējo 
pārskatīšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 128
31. punkts

31. uzsver, ka Eiropas patērētāju tiesībām saskaņotā veidā ir jāiekļaujas vispārējā 
līgumtiesību teorijā; tādēļ aicina šo pārskatīšanu un vienotas atskaites sistēmas 
veidošanas darbu virzīt papildinošā veidā, vienlaicīgi ir jāuzsver, ka šīs sadarbības 
sasniegšana nedrīkst radīt nekādus traucējumus vai šķēršļus pašreizējam 
pārskatīšanas procesam;

Or. de

Grozījumu iesniedza Christel Schaldemose

Grozījums Nr. 129
31. punkts

Neattiecas uz versiju angļu valodā.  

Or. da

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 130
31. a punkts (jauns) 

31. a uzsver, ka šai pārskatīšanai un darbam pie Kopīgo principu kopuma (CFR) ir 
nepieciešama papildinoša virzība, vienlaikus atzīstot, ka šīs saskaņotības 
sasniegšanas nedrīkst traucēt vai aizkavēt pašreizējo pārskatīšanu;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 131
31. b punkts (jauns)

31. b aicina Komisiju, pamatojoties uz Kopīgo principu kopumu (CFR), izstrādāt izvēles 
noteikumus, ko piedāvāt patērētājiem līguma noslēgšanai kā tieši piemērojamus 
noteikumus (zilā poga vai zilais karogs);

Or. de

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 132
32. punkts

32. uzsver vajadzību nodrošināt patērētāju tiesību efektivitāti, lai nostiprinātu patērētāju 
uzticēšanos iekšējam tirgum;

Or. en

Grozījumu iesniedza Janelly Fourtou

Grozījums Nr. 133
32. punkts

32. uzsver vajadzību nodrošināt patērētāju tiesību efektivitāti, lai paaugstinātu patērētāju 
uzticēšanos iekšējam tirgum;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Eva-Britt Svensson un André Brie

Grozījums Nr. 134
32. a punkts (jauns) 

32. a uzskata, ka pašreglamentējošas vai „nesaistošas tiesību normas” neaizstāj Kopienas 
saistošos tiesību aktus un ka tādēļ ES līmeņa rīcības kodeksu pārkāpumi ir 
jāuzskata par negodīgu komercpraksi un jāpakļauj sodiem;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Eva-Britt Svensson un André Brie

Grozījums Nr. 135
punkts (jauns)

32. b norāda, ka ierosinātā Regula Nr. COM(2001)0546 par mārketinga pasākumiem 
iekšējā tirgū ir nepārprotami pretrunā ar Zaļajā grāmatā deklarētajiem nodomiem, 
jo tā neatbilst prasībām par patērētāju augsta līmeņa aizsardzību un nerada 
patērētājiem nepieciešamo drošo tiesisko regulējumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Maria Matsouka

Grozījums Nr. 136
33. punkts

33. aicina Komisiju uzlabot pastāvošos patērētāju tiesību aizsardzības un informēšanas 
pasākumus, tostarp nodrošināt, ka spēkā esošie noteikumi tiek pareizi piemēroti un 
ievēroti;

Or. el

Grozījumu iesniedza Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 137
33. a punkts (jauns) 

33. a aicina Komisiju pienācīgi izvērtēt jebkura šīs pārskatīšanas ietvaros ierosinātā 
pasākuma ietekmi, lai nodrošinātu, ka tie palielina patērētāju uzticēšanos, neradot 
nevajadzīgus papildus šķēršļus uzņēmumiem, jo īpaši MVU un, ka tie dod 
ieguldījumu vienotā tirgus izveides pabeigšanai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Nicola Zingaretti

Grozījums Nr. 138
33. b punkts (jauns)

33. b aicina Komisiju iekšēji koordinēt tās darbības un atbalstīt nozares tiesību aktu 
izstrādāšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Nicola Zingaretti

Grozījums Nr. 139
33. c punkts (jauns) 

33. c. aicina rūpīgi piemērot labāka regulējuma principus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach un Heide Rühle

Grozījums Nr. 140
34. punkts

34. uzliek dalībvalstīm saistības uzlabot sadarbību starp valsts iestādēm, kuras ir 
atbildīgas par patērētāju tiesību piemērošanu, kā arī veicināt tiesas un ārpustiesas 
aizsardzības iespējas, kas ļauj patērētājiem aizstāvēt savas tiesības ES līmenī; šajā 
sakarā aicina dalībvalstis sekmēt „kolektīvās tiesiskās darbības”, lai palielinātu 
patērētāju, kas pieredzējuši līdzīgas satraucošas situācijas, tiesas un ārpustiesas 
aizsardzības efektivitāti 

Or. en

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner un Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 141
34. a punkts (jauns) 

34. a aicina dalībvalstis veikt savu pienākumu pabeigt iekšējā preču un pakalpojumu 
tirgus izveidošanu un atturēties „izvirzīt īpašas prasības” Eiropas patērētāju tiesību 
aktiem, bet vienoties par saskaņotu stratēģiju mērķtiecīgai patērētāju tiesību aktu 
saskaņošanai, to papildinot ar iekšējā tirgus klauzulu, kas paaugstinātu patērētāju 
uzticēšanos iekšējā tirgus darbībai; 
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