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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju 
aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar īpašumtiesībām uz laiku, 
ilgtermiņa brīvdienu produktiem, to tālākpārdošanu un maiņu
(COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0303),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0159/2007),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Reglamenta 51. un 35. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Transporta un 
tūrisma komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par patērētāju 
aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, 
kas saistīti ar īpašumtiesībām uz laiku, 
ilgtermiņa brīvdienu produktiem, to 
tālākpārdošanu un maiņu 

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par patērētāju aizsardzību 
attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti 
ar daļlaika lietošanas tiesībām, ilgtermiņa 
brīvdienu produktiem, to tālākpārdošanu 
un maiņu 

Pamatojums

Tādēļ būtu pilnībā jāsaskaņo daži aspekti, kas saistīti ar daļlaika lietošanas tiesību un 
ilgtermiņa brīvdienu produktu tirdzniecību, pārdošanu un tālākpārdošanu, kā arī ar daļlaika 
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lietošanas tiesību maiņu. Dalībvalstīm nedrīkstētu ļaut saglabāt vai ieviest valsts tiesību aktus 
jomās, uz ko attiecas šī regula. Ja regulā nav konkrētu noteikumu, dalībvalstīm būtu jāpatur 
tiesības saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem saglabāt vai ieviest attiecīgus valsts tiesību aktus.

Grozījums Nr. 2
1. atsauce

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

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 65. un 95. pantu,

Pamatojums

Nodrošina teksta saskaņotību ar 17. grozījumu.

Grozījums Nr. 3
3.a atsauce (jauna)

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 11. maija 
Direktīvu 2005/29/EK, kas attiecas uz 
uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā 
tirgū attiecībā pret patērētājiem1 un ar ko 
aizliedz uzņēmēju maldinošu, agresīvu un 
citu negodīgu komercpraksi attiecībā uz 
patērētājiem,
__________
1 OV L 149, 11.06.2005, 22. lpp.

Grozījums Nr. 4
-1.a apsvērums (jauns)

(-1a) Tā kā tūrismam ir aizvien 
nozīmīgāka loma dalībvalstu ekonomikā, 
ir jāveicina daļlaika lietošanas tiesību un 
ilgtermiņa brīvdienu produktu jomu 
izaugsme un ražīgums, pieņemot vienotu 
noteikumu bāzi;

Grozījums Nr. 5
1. apsvērums

(1) Kopš Eiropas Parlamenta un Padomes (1) Kopš Eiropas Parlamenta un Padomes 
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1994. gada 26. oktobra 
Direktīvas 94/47/EK par pircēju 
aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem 
līgumos, saskaņā ar kuriem pērk tiesības uz 
laiku izmantot nekustamo īpašumu, 
pieņemšanas ir attīstījušās īpašumtiesības 
uz laiku un tirgū ir parādījušies jauni, tām 
līdzīgi brīvdienu produkti. Šie jaunie 
brīvdienu produkti un daži darījumi, kas 
saistīti ar īpašumtiesībām uz laiku, 
piemēram, tālākpārdošana un maiņa, nav 
Direktīvas 94/47/EK darbības jomā.
Turklāt Direktīvas 94/47/EK piemērošanas 
gaitā gūtā pieredze rāda, ka daži jau 
iekļautie punkti būtu jāatjauno vai 
jāprecizē.

1994. gada 26. oktobra 
Direktīvas 94/47/EK par pircēju 
aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem 
līgumos, saskaņā ar kuriem pērk tiesības uz 
laiku izmantot nekustamo īpašumu, 
pieņemšanas ir attīstījušās daļlaika 
lietošanas tiesības un tirgū ir parādījušies 
jauni, tām līdzīgi brīvdienu produkti. Šie 
jaunie brīvdienu produkti un daži darījumi, 
kas saistīti ar daļlaika lietošanas tiesībām, 
piemēram, tālākpārdošanas līgums un 
maiņas līgums, nav Direktīvas 94/47/EK 
darbības jomā. Turklāt 
Direktīvas 94/47/EK piemērošanas gaitā 
gūtā pieredze rāda, ka daži jau iekļautie 
punkti būtu jāatjauno vai jāprecizē.

Pamatojums

Saskaņo apsvērumu ar 1. un 2. pantu.

Grozījums Nr. 6
2. apsvērums

(2) Esošie trūkumi likumdošanā izraisa 
ievērojamus konkurences traucējumus un 
rada nopietnas problēmas patērētājiem, 
tādējādi kavējot iekšējā tirgus vienmērīgu 
darbību. Tādēļ Direktīva 94/47/EK ir 
jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu, situācijai 
atbilstošu direktīvu.

(2) Tiesību aktos esošie trūkumi un tas, ka 
dalībvalstu tiesību akti nav saskaņoti, 
izraisa ievērojamus konkurences 
traucējumus un rada nopietnas problēmas 
patērētājiem, tādējādi kavējot iekšējā tirgus 
vienmērīgu darbību. Tādēļ 
Direktīva 94/47/EK ir jāatceļ un jāaizstāj ar 
jaunu, situācijai atbilstošu regulu.

Pamatojums

Saskaņo apsvērumu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 7
3. apsvērums

(3) Lai veicinātu tiesisko noteiktību un 
pilnā mērā panāktu iekšējā tirgus 
priekšrocības patērētājiem un uzņēmējiem,
attiecīgie dalībvalstu tiesību akti arī 
turpmāk ir jātuvina. Tomēr attiecībā uz 

(3) Lai veicinātu tiesisko noteiktību un 
pilnā mērā panāktu iekšējā tirgus 
priekšrocības patērētājiem un uzņēmējiem,
būtu pilnībā jāsaskaņo daži ar daļlaika 
lietošanas tiesību un ilgtermiņa brīvdienu 
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dažiem aspektiem dalībvalstīm jādod 
iespēja turpināt piemērot stingrākus 
noteikumus.

produktu tirdzniecību, pārdošanu un 
tālākpārdošanu, kā arī ar daļlaika 
lietošanas tiesību maiņu saistīti aspekti.
Dalībvalstīm nedrīkstētu ļaut saglabāt vai 
ieviest valsts tiesību aktus jomās, uz ko 
attiecas šī regula. Ja regulā nav konkrētu 
noteikumu, dalībvalstīm būtu jāpatur 
tiesības saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem saglabāt vai ieviest attiecīgus valsts 
tiesību aktus.

Pamatojums

Saskaņo apsvērumu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 8
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.

svītrots

Pamatojums

Saskaņo apsvērumu ar 1. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 9
5.a apsvērums (jauns)

(5a) Daļlaika lietošanas tiesību definīcijas 
joma neattiecas uz viesnīcas istabu 
rezervēšanu uz vairākiem gadiem un uz 
parastiem īres līgumiem, pat ja tie ir 
iepriekš apmaksāti un ja līguma termiņš 
ir ilgāks par vienu gadu.

Pamatojums

Perioda samazināšana līdz vienam gadam var iekļaut darījumus, kuriem šo regulu nav 
paredzēts piemērot, piemēram, viesnīcu iepriekšēju rezervēšanu, par ko jāveic 
priekšapmaksa, vai arī dažu viesnīcu piedāvātu kuponu sistēmu, kurā kuponu derīguma 
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termiņš pārsniedz vienu gadu. Lai izvairītos no nepareizas interpretācijas, šādi izņēmumi ir 
skaidri jānosaka.

Grozījums Nr. 10
6.a apsvērums (jauns)

(6a) Lai nodrošinātu vispārēju patērētāju 
izpratni par aizsardzību, ko paredz ar šo 
regulu, tirgotājs sniedz patērētājam 
pārbaudes punktu sarakstu; tā pamatā 
jābūt visās Kopienas valodās pieejamu 
standarta veidlapu izmantošanai;

Pamatojums

Lai pievērstu patērētāja uzmanību un veicinātu izpratni par viņa/viņas atteikuma tiesībām, 
līgumā ietver pārbaudes punktu sarakstu.

Grozījums Nr. 11
7. apsvērums

(7) Lai patērētājam dotu iespēju pilnībā 
saprast, kādi ir viņa/viņas pienākumi un 
tiesības saskaņā ar līgumu, ir jādod 
pārdomu laiks, kurā patērētājs var atteikties 
no līguma bez attaisnojoša iemesla. Šobrīd 
dažādās dalībvalstīs šis termiņš ir atšķirīgs, 
un pieredze rāda, ka Direktīvā 94/47/EK 
paredzētais laiks nav pietiekams. Tādēļ 
minēto termiņu jāpagarina un jāsaskaņo.

(7) Lai patērētājam dotu iespēju pilnībā 
saprast, kādi ir viņa/viņas pienākumi un 
tiesības saskaņā ar līgumu, ir jādod 
pārdomu laiks, kurā patērētājs var atteikties 
no līguma bez attaisnojoša iemesla. Šobrīd 
dažādās dalībvalstīs šis termiņš ir atšķirīgs.
Lai nodrošinātu augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni un lielāku skaidrību 
patērētājiem un attiecīgās nozares 
pārstāvjiem, minētais termiņš ir jāpagarina 
un jāsaskaņo.

Pamatojums

Teksta paskaidrojums.

Grozījums Nr. 12
8. apsvērums

(8) Lai uzlabotu patērētāju tiesību 
aizsardzību, ir jāprecizē aizliegums veikt 
avansa maksājumu tirgotājam vai jebkurai 
citai trešajai pusei pirms atteikuma 

(8) Lai uzlabotu patērētāju tiesību 
aizsardzību, ir jāprecizē avansa maksājumu 
aizliegums. Saistībā ar tālākpārdošanas
līgumiem jebkādu maksājumu aizliegums
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termiņa beigām. Aizliegums veikt avansa
maksājumu saistībā ar tālākpārdošanu
jāattiecina uz laiku, kamēr faktiski nav 
notikusi pārdošana vai pārtraukts 
tālākpārdošanas līgums.

ir jāpiemēro, līdz faktiski notiek pārdošana 
vai tālākpārdošanas līgums tiek pārtraukts, 
izņemot tieši attiecināmas izmaksas, kas 
tirgotājam rodas saistībā ar patērētāju, 
par patērētāja daļlaika lietošanas tiesību 
tirdzniecību.

Pamatojums

Saskaņo apsvērumu ar 6. pantu un paskaidro tekstu.

Grozījums Nr. 13
9. apsvērums

(9) Ja atteikuma tiesības izmanto attiecībā 
uz līgumu, kura cena ir pilnībā vai daļēji 
segta, 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. Tas pats attiecas 
uz papildu līgumiem, piemēram, līgumiem 
par dalību maiņas sistēmās.

(9) Ja atteikuma tiesības izmanto attiecībā 
uz līgumu, kura cena ir pilnībā vai daļēji 
segta, izmantojot kredītu, ko patērētājam 
piešķīris tirgotājs vai cita trešā puse, 
pamatojoties uz līgumu starp šo trešo pusi 
un tirgotāju, kredītlīgums ir jāpārtrauc bez 
jebkādām izmaksām patērētājam. Tas pats 
attiecas uz papildu līgumiem.

Pamatojums

Saskaņo apsvērumu ar 6. pantu.

Grozījums Nr. 14
10. apsvērums

(10) Patērētājam jāsaglabā aizsardzība, ko 
tam paredzēja šī direktīva. Tas pats 
attiecas uz gadījumiem, kad līgumam 
piemērojamie tiesību akti ir tādas valsts 
likumi, kas nav dalībvalsts.

(10) Patērētājam nedrīkst atņemt šajā
regulā paredzēto aizsardzību. Tas pats 
attiecas uz gadījumiem, kad līgumam 
piemērojamie tiesību akti ir ārpuskopienas 
valsts tiesību akti.

Pamatojums

Saskaņo apsvērumu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 15
11. apsvērums
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(11) Dalībvalstīm ir jāpieņem efektīvas, 
samērīgas un preventīvas sankcijas 
attiecībā uz šīs direktīvas pārkāpumiem.

(11) Dalībvalstīm ir jānodrošina efektīvas, 
samērīgas un preventīvas sankcijas 
attiecībā uz šīs regulas pārkāpumiem.

Pamatojums

Saskaņo apsvērumu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 16
12. apsvērums

(12) Ir jānodrošina, ka personām vai 
organizācijām, kurām saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir likumīgas intereses šajā 
jautājumā, ir tiesiskās aizsardzības līdzekļi, 
lai uzsāktu tiesvedību par šīs direktīvas
pārkāpumiem.

(12) Ir jānodrošina, ka personām vai 
organizācijām, kurām saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir likumīgas intereses šajā 
jautājumā, ir tiesiskās aizsardzības līdzekļi, 
lai uzsāktu tiesvedību par šīs regulas
pārkāpumiem.

Pamatojums

Saskaņo apsvērumu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 17
12.a apsvērums (jauns)

(12a) Patērētājiem ir tiesības iesniegt 
prasību tās valsts tiesā, kuras rezidenti 
viņi ir.

Pamatojums

Lai nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni un lielāku skaidrību.

Grozījums Nr. 18
14. apsvērums

(14) Dalībvalstīm jānodrošina, ka
patērētājus efektīvi informē par valsts 
noteikumiem, ar ko transponē šo 
direktīvu, un jāaicina tirgotājus informēt 
par šajā nozarē pastāvošajiem rīcības 
standartiem.

(14) Patērētājus efektīvi informē par viņu 
tiesībām saskaņā ar šo regulu. Tirgotāji 
informē patērētājus par šajā nozarē 
pastāvošajiem rīcības standartiem.
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Pamatojums

Saskaņo apsvērumu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 19
14.a apsvērums (jauns)

(14a) Lai labāk izskatītu patērētāju 
sūdzības un izveidotu viseiropas 
licencēšanas sistēmu, tirgotāji izveido 
Eiropas filiāļu organizāciju.

Grozījums Nr. 20
14.b apsvērums (jauns)

(14b) Gan patērētāji, gan daļlaika 
lietošanas tiesību un ilgtermiņa brīvdienu 
produktu nozares tikai iegūtu, ja 
tirgotājiem būtu pienākums sniegt 
pietiekamus pierādījumus par drošību 
maksātnespējas gadījumā.

Grozījums Nr. 21
15. apsvērums

(15) Tā kā dalībvalstis nevar pienācīgi 
sasniegt šīs direktīvas mērķus, un tādējādi 
tos var labāk sasniegt Kopienas līmenī, 
Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar 
proporcionalitātes principu, kā minēts 
Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šī
direktīva nepārsniedz to, kas vajadzīgs 
iekšējā tirgus šķēršļu likvidēšanai un 
augsta kopējā patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeņa panākšanai.

(15) Tā kā dalībvalstis nevar pienācīgi 
sasniegt šīs regulas mērķus, un tādējādi tos 
var labāk sasniegt Kopienas līmenī, 
Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar 
proporcionalitātes principu, kā minēts 
Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šī
regula nepārsniedz to, kas vajadzīgs 
iekšējā tirgus šķēršļu likvidēšanai un 
augsta kopējā patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeņa panākšanai.

Pamatojums

Saskaņo apsvērumu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 22
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16. apsvērums

(16) Šajā direktīvā respektētas 
pamattiesības un ievēroti principi, kas jo 
īpaši atzīti Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā,

(16) Šajā regulā respektētas pamattiesības 
un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā,

Pamatojums

Saskaņo apsvērumu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 23
1. panta 1. punkts

1. Šī direktīvas darbības joma ir 
patērētāju tiesību aizsardzība saistībā ar 
dažiem aspektiem, kas attiecas uz 
īpašumtiesību uz laiku un ilgtermiņa 
brīvdienu produktu popularizēšanu un 
pārdošanu. Tā attiecas arī uz 
īpašumtiesību uz laiku un ilgtermiņa
brīvdienu produktu tālākpārdošanu, kā arī
īpašumtiesību uz laiku maiņu.

1. Šīs regulas mērķis ir sekmēt pareizu 
iekšējā tirgus darbību un panākt augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni, saskaņojot 
dalībvalstu normatīvos un administratīvos 
aktus attiecībā uz dažiem aspektiem, kas 
saistīti ar daļlaika lietošanas tiesību un 
ilgtermiņa brīvdienu produktu tirdzniecību, 
pārdošanu un tālākpārdošanu, kā arī ar 
daļlaika lietošanas tiesību maiņu.

Šī direktīva attiecas uz darījumiem starp 
tirgotāju un patērētāju.

Šī regula attiecas uz darījumiem starp 
tirgotāju un patērētāju.

Šī direktīva neskar valsts tiesību aktus, ar 
noteikumu, ka vispārīgās līgumtiesības 
paredz patērētājam iespēju pārtraukt
līgumu.

Šī regula neskar valsts tiesību aktus
attiecībā uz vispārējiem līgumtiesību 
aizsardzības līdzekļiem un valsts 
noteikumus attiecībā uz nekustamā vai 
kustamā īpašuma reģistrāciju,
uzņēmējdarbības veikšanas vai atļauju 
izsniegšanas sistēmu nosacījumiem un to 
tiesību juridiskā rakstura noteikšanu,
kuras ir šajā regulā minēto līgumu 
priekšmets.

Pamatojums

Tā kā juridiskais pamats ir 95. pants, ir jānorāda uz iekšējā tirgus darbību. 

Grozījums Nr. 24
1. panta 2. punkts
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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:

svītrots

a) atteikuma tiesību sākumpunktu;
b) atteikuma tiesību izmantošanas 
modalitātēm;
c) atteikuma tiesību izmantošanas sekām.

Pamatojums

Pilnīgas saskaņošanas principa izņēmumi rada neskaidrības gan patērētājiem, gan 
uzņēmējiem, un tādēļ no tiem būtu jāizvairās. Šādu pieeju Eiropas Parlaments atbalsta arī 
savā patstāvīgajā ziņojumā par patērētāju acquis (B. Patrie ziņojums).

Grozījums Nr. 25
2. panta 1. punkts

1. Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas: 1. Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

Pamatojums

Saskaņo panta tekstu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 26
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;

a) „daļlaika lietošanas tiesību līgums” ir 
līgums, kura termiņš ir ilgāks par vienu 
gadu, ar kuru patērētājs pret atlīdzību 
iegūst tiesības atkārtoti izmantot vienu vai
vairākus kustamus vai nekustamus 
īpašumus;

Pamatojums
Formulējumam „mītnes” ir daudz plašāka nozīme nekā bija iecerēts. No juridiskā viedokļa 
labāk būtu lietot formulējumu „atkārtoti izmantot kustamu un nekustamu īpašumu”.

Grozījums Nr. 27
2. panta 1. punkta b) apakšpunkts
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b) „ilgtermiņa brīvdienu produkts” ir 
līgums, kura termiņš ir ilgāks par vienu 
gadu, ar kuru patērētājs pret atlīdzību 
pamatā iegūst tiesības saņemt atlaides vai
citu labumu tikai izmitināšanai,
izmitināšanai kopā ar ceļošanu vai citiem 
pakalpojumiem;

b) „ilgtermiņa brīvdienu produkta līgums”
ir līgums, kura termiņš ir ilgāks par vienu 
gadu, ar kuru patērētājs pret atlīdzību 
pamatā iegūst tiesības saņemt atlaides vai
citas priekšrocības tikai attiecībā uz 
kustamu vai nekustamu īpašumu, šādu 
īpašumu kopā ar ceļošanu vai citiem 
pakalpojumiem;

Grozījums Nr. 28
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;

c) „tālākpārdošanas līgums” ir līgums, ar 
kuru tirgotājam ir pienākums par atlīdzību
palīdzēt pārdot daļlaika lietošanas tiesības
vai ilgtermiņa brīvdienu produktu;

Grozījums Nr. 29
2. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) „maiņa” ir līgums, ar kuru patērētājs
pret atlīdzību pievienojas shēmai, kura ļauj
viņam mainīt savu īpašumtiesību uz laiku
atrašanās vietu un/vai laiku maiņas ceļā;

d) „maiņas līgums” ir papildu līgums, ar 
kuru patērētājs par atlīdzību pievienojas
apmaiņas shēmai, kura ļauj viņam/viņai 
izmantot tiesības uz laiku lietot īpašumu 
dažādās vietās vai laikos;

Grozījums Nr. 30
2. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) „tirgotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas rīkojas ar tirdzniecību, 
uzņēmējdarbību vai profesionālu darbību
saistītu mērķu labā, vai jebkura persona, 
kas rīkojas tirgotāja vārdā;

e) „tirgotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas rīkojas ar tirdzniecību, 
uzņēmējdarbību, amatu vai profesiju
saistītu mērķu labā, vai jebkura persona, 
kas rīkojas tirgotāja vārdā;

Grozījums Nr. 31
2. panta 1. punkta g) apakšpunkts

g) „papildu līgums” ir jebkāds līgums, kas 
ir cita līguma apakšlīgums.

g) „papildu līgums” ir jebkāds līgums, kas 
ir saistīts ar daļlaika lietošanas tiesību 
līgumu vai ilgtermiņa brīvdienu produkta 
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līgumu;

Pamatojums

No juridiskā viedokļa vairāk piemērots ir vārds „saistīts”.

Grozījums Nr. 32
2. panta 1. punkta ga) apakšpunkts (jauns)

ga) „pastāvīgs informācijas nesējs” ir 
jebkurš instruments, kas patērētājam dod 
iespēju uzglabāt viņam personīgi adresētu 
informāciju tā, lai tā būtu pieejama 
turpmākai atsaucei informācijas 
nolūkiem atbilstīgā laika posmā, un kas 
ļauj pavairot uzglabāto informāciju bez 
grozījumiem.

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisku skaidrību gan patērētājiem, gan tirgotājiem, ir vajadzīga skaidrāka 
definīcija.

Grozījums Nr. 33
2. panta 1. punkta gb) apakšpunkts (jauns)

gb) „rīcības kodekss” ir vienošanās vai 
tādu noteikumu kopums, kas nav ietverts 
dalībvalsts normatīvajos un 
administratīvajos aktos un kas nosaka to 
tirgotāju uzvedību, kuri uzņemas kodeksā 
paredzētos pienākumus attiecībā uz vienu 
vai vairākiem komercprakses veidiem vai 
uzņēmējdarbības nozarēm.

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisku skaidrību gan patērētājiem, gan tirgotājiem, ir vajadzīga skaidrāka 
definīcija.

Grozījums Nr. 34
3. panta 1. punkts



PR\699743LV.doc 17/40 PE398.606v01-00

LV

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

1. Visās reklāmās norāda uz iespēju
saņemt informāciju saskaņā ar 2. punktu, 
kā arī to, kur šādu informāciju var saņemt.

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 3. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 35
3. panta 2. punkts

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 rakstveidā, un šajā 
informācijā papildus vispārīgajam produkta 
aprakstam vajadzības gadījumā ir sniegta 
informācija par šādiem datiem:

a) īpašumtiesību uz laiku gadījumā –
I pielikumā minētā informācija un, ja 
līgums attiecas uz izmitināšanas vietu, kas 
tiek būvēta – II pielikumā minētā 
informācija;

a) pagaidu izmantošanas tiesību līguma
gadījumā — I pielikumā minētā 
informācija un, ja līgums attiecas uz
kustamu vai nekustamu īpašumu, kas tiek
būvēts, — II pielikumā minētā informācija;

b) ilgtermiņa brīvdienu produkta gadījumā
– III pielikumā minētā informācija;

b) ilgtermiņa brīvdienu produkta līguma
gadījumā — III pielikumā minētā 
informācija;

c) tālākpārdošanas gadījumā –
IV pielikumā minētā informācija;

c) tālākpārdošanas līguma gadījumā —
IV pielikumā minētā informācija;

d) maiņas gadījumā – V pielikumā minētā 
informācija.

d) maiņas līguma gadījumā —
V pielikumā minētā informācija.

Tirgotājs informāciju sniedz uz papīra 
vai, izmantojot citu pastāvīgu 
informācijas nesēju.

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 2. pantu.

Grozījums Nr. 36
3. panta 3. punkts

3. Tālākpārdošanas gadījumā tirgotāja 
pienākums nodrošināt informāciju 

svītrots
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saskaņā ar 2. punktu attiecas uz 
patērētāju, kas varētu noslēgt 
tālākpārdošanas līgumu.

Pamatojums

Šā punkta formulējums ir neskaidrs un šķiet nevajadzīgs; svītrojums padara tesktu skaidrāku.

Grozījums Nr. 37
4. panta virsraksts

Līgums Galvenais līgums

Pamatojums

Lai izvairītos no neskaidrībām, galvenais līgums ir jānošķir no blakus līgumiem.

Grozījums Nr. 38
4. panta 1. un 2. punkts

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

1. Līgums ir sagatavots rakstveidā vienā 
no Kopienas oficiālajām valodām pēc 
patērētāja izvēles. 

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 veido neatņemamu
galvenā līguma daļu.

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

Par visām izmaiņām rakstveida 
informācijā, kas patērētājam sniegta 
pirms līguma parakstīšanas, patērētājam 
paziņo pirms līguma slēgšanas, izmantojot 
uz papīra nodrukātu informāciju vai citu 
pastāvīgu informācijas nesēju.

Līgumā skaidri norāda visas šādas 
izmaiņas.

Grozījums Nr. 39
4. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Līgumā ietver pārbaudes punktu 
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sarakstu, kas paredzēts, lai uzsvērtu 
patērētājiem ar šo regulu piešķirtās 
tiesības un veicinātu atteikuma tiesību 
izmantošanu saskaņā ar 5. pantu. 
Pārbaudes punktu saraksta pamatā jābūt 
izmantojamām standarta veidlapām, kas 
pieejamas visās Kopienas valodās, un tajā 
jābūt ietvertai atdalāmai veidlapai, lai 
patērētājs varētu izmantot atteikuma 
tiesības.
Pārbaudes punktu sarakstā īsi un skaidri 
jānorāda turpmāk minētais:
- visu pušu identitāte un mītnes vai 
reģistrācijas valsts;
- to tiesību raksturs, kas ir galvenā līguma 
priekšmets;
- precīzs laikposms, kurā var izmantot 
galvenajā līgumā paredzētās tiesības, un, 
ja vajadzīgs, tā darbības termiņš;
- diena, kad patērētājs var sākt izmantot 
līgumā paredzētās tiesības;
- cena, kas patērētājam jāmaksā par 
tiesībām uz laiku izmantot īpašumu, 
ilgtermiņa brīvdienu produktu vai 
pakalpojumiem, kurus sniedz 
tālākpārdevējs;
- ar daļlaika lietošanas tiesībām vai 
ilgtermiņa brīvdienu produktu saistītās 
papildu izmaksas;
- attiecīgā gadījumā pakalpojumi vai 
iespējas, ko patērētājs varēs izmantot;
- vai ir iespējams pievienoties maiņas 
sistēmai;
- informācija par termiņu, kurā var 
izmantot atteikuma tiesības;
- informācija par avansa maksājumu 
aizliegumu;
- vai tirgotājs ir parakstījis rīcības 
kodeksus;
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Pamatojums

Lai pievērstu patērētāja uzmanību un sekmētu viņa izpratni par atteikuma tiesībām, līgumā ir 
jābūt iekļautam pārbaudes punktu sarakstam.

Grozījums Nr. 40
4.a pants (jauns)

4.a pants
Papildu līgums

1. Līgumu sagatavo rakstveidā vienā no 
Kopienas oficiālajām valodām pēc 
patērētāja izvēles.
2. Rakstveida informācija, kas minēta 
3. panta 2. punktā, veido neatņemamu 
līguma daļu.
Ja ir kādas izmaiņas patērētājam pirms 
līguma parakstīšanas sniegtajā rakstveida 
informācijā, tās ir rakstveidā jādara
zināmas patērētājam, pirms noslēdz 
līgumu.
3. Maiņas līgumā iekļauj informāciju, kas 
prasīta saskaņā ar V pielikuma a), b) un 
d) līdz i) punktu.

Grozījums Nr. 41
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. Patērētājs 14 kalendāro dienu laikā var
atteikties no līguma, nesniedzot nekādu 
pamatojumu.

Atteikuma termiņš sākas:
a) no līguma vai saistoša priekšlīguma 
noslēgšanas dienas vai
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b) no dienas, kad patērētājs saņem šo 
līgumu vai saistošu priekšlīgumu, ja 
minētā diena ir vēlāk nekā a) punktā 
minētā diena.

Pamatojums

Ir nepieciešama skaidrība attiecībā uz uzteikuma termiņa ilgumu. Ir arī vajadzīga lielāka 
saskaņošana attiecībā uz atteikuma tiesību izmantošanas sākumu.

Grozījums Nr. 42
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.

svītrots

Grozījums Nr. 43
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.

3. Ja trīs mēnešu laikā pēc līguma 
parakstīšanas rakstveidā netiek sniegta 
informācija, kas minēta I pielikuma a) līdz
o) apakšpunktā, II pielikuma a), b) un 
d) apakšpunktā, III pielikuma a) līdz 
i) apakšpunktā, IV pielikuma a) līdz 
g) apakšpunktā un V pielikuma a) līdz 
k) apakšpunktā, līgumu uzskata par spēkā 
neesošu.

Pamatojums

Lai nodrošinātu augstāko iespējamo patērētāju aizsardzības līmeni, līgumu, kurā nav tā 
neatņemamas sastāvdaļas, uzskata par spēkā neesošu.

Grozījums Nr. 44
5. panta 4. punkts

4. Ja patērētājs grasās izmantot atteikuma 4. Ja patērētājs grasās izmantot atteikuma 
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tiesības, viņš pirms termiņa beigām par to
informē personu, kuras vārds un adrese šim 
nolūkam ir norādīti līgumā saskaņā ar 
I pielikuma p) apakšpunktu. Uzskata, ka 
termiņš ir ievērots, ja šis paziņojums (sūtīts 
rakstveidā) ir izsūtīts pirms termiņa 
beigām.

tiesības, viņš pirms termiņa beigām tādā 
veidā, ko var pierādīt, informē personu, 
kuras vārds un adrese šim nolūkam ir 
norādīti līgumā un pārbaudes punktu 
sarakstā. Uzskata, ka termiņš ir ievērots, ja 
šis paziņojums, ja tas ir uz papīra vai citā 
pastāvīgā informācijas nesējā, ir izsūtīts 
pirms termiņa beigām.

Grozījums Nr. 45
5. panta 5. punkts

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

Šis punkts ir jāsvītro, lai neļautu darboties negodīgiem tirgotājiem, kas ieinteresēti vienīgi 
līgumu parakstīšanā un kompensācijas saņemšanā par dažām izmaksām, kuras nav skaidri 
noteiktas un katrā dalībvalstī ir atšķirīgas.

Grozījums Nr. 46
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

Saskaņo tekstu ar 42. un 43. grozījumu.

Grozījums Nr. 47
6. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek aizliegti 
jebkādi patērētāja veikti avansa maksājumi, 
garantiju nodrošināšana, naudas

1. Ir aizliegti jebkādi patērētāja avansa 
maksājumi, garantiju sniegšana, naudas
rezervācija patērētāja kontā, skaidra



PR\699743LV.doc 23/40 PE398.606v01-00

LV

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.

parādsaistību vai jebkādas citas atlīdzības
tirgotājam vai jebkurai citai trešai personai
apstiprināšana pirms tā termiņa beigām, 
kura laikā patērētājs var izmantot 
atteikuma tiesības saskaņā ar 5. panta 1. 
līdz 3. punktu.

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 tam, kad ir notikusi faktiskā 
pārdošana vai ir citādi pārtraukts 
tālākpārdošanas līgums, ir aizliegti jebkādi 
patērētāja avansa maksājumi, garantiju
sniegšana, naudas rezervācija patērētāja
kontā, skaidra parādsaistību vai jebkādas 
citas atlīdzības tirgotājam vai jebkurai 
citai trešai personai apstiprināšana 
attiecībā uz tālākpārdošanu.

Grozījums Nr. 48
7. pants

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. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības 
attiecībā uz galveno līgumu, visi papildu 
līgumi tiek automātiski lauzti bez 
jebkādām izmaksām patērētājam.

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 līgumu izmanto atteikuma tiesības 
saskaņā ar 5. pantu.

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 lauzts bez jebkādām
izmaksām patērētājam, ja patērētājs 
attiecībā uz galveno līgumu izmanto 
atteikuma tiesības saskaņā ar 5. pantu.

3. Dalībvalstis pieņem sīki izstrādātus 
noteikumus par šādu līgumu 
pārtraukšanu.

Grozījums Nr. 49
8. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, 1. Ja attiecībā uz līgumu ir spēkā 
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kad attiecībā uz līgumu ir spēkā dalībvalsts 
tiesību akti, jebkuri līguma noteikumi, ar 
kuriem patērētājs atsakās no šajā direktīvā
tam paredzētajām tiesībām, nav saistoši.

dalībvalsts tiesību akti, jebkuri līguma 
noteikumi, ar kuriem patērētājs atsakās no 
šajā regulā tam paredzētajām tiesībām, nav 
saistoši.

2. Neatkarīgi no tā, kādus tiesību aktus
piemēro, patērētājam nevar atņemt šajā 
direktīvā paredzēto aizsardzību, ja 
attiecīgais nekustamais īpašums atrodas 
dalībvalstī vai ja līgums ir noslēgts kādā 
no dalībvalstīm.

2. Šīs regulas noteikumus piemēro, ja 
attiecīgais nekustamais īpašums atrodas 
dalībvalstī vai ja tirgotājs savu 
profesionālo vai komercdarbību veic kādā 
no dalībvalstīm vai jebkādā veidā šādu 
darbību vērš uz dalībvalsti, un ja uz 
līgumu attiecas šādu darbību joma.

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 50
9. panta 1. punkts un 2. punkta ievaddaļa

1. Dalībvalstis nodrošina pienācīgu un
efektīvu līdzekļu esību, lai nodrošinātu šīs
direktīvas prasību izpildi patērētāju 
interesēs.

1. Dalībvalstīm jānodrošina un jāuzrauga 
tas, ka to tirgotāji pilda šīs regulas 
prasības patērētāju interesēs.

2. Šā panta 1. punktā minētie līdzekļi 
ietver noteikumus, kas paredz, ka viena
vai vairākas no turpmāk minētajām 
iestādēm, kā paredzēts attiecīgās valsts 
tiesību aktos, saskaņā ar šīs valsts tiesību 
aktiem var iesniegt prasību tiesā vai 
kompetentās pārvaldības iestādēs, lai 
nodrošinātu, ka tiek piemēroti attiecīgās 
valsts likumdošanas akti šīs direktīvas 
īstenošanai:

2. Šādu izpildes pienākumu veikšanai 
dalībvalstis izraugās vienu vai vairākas no 
turpmāk minētajām iestādēm:

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 51
10. panta 1. un 2. punkts

1. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai informētu patērētājus par valsts tiesību 
aktiem, ar kuriem transponē šo direktīvu, 

1. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai informētu patērētājus par šo regulu.
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un vajadzības gadījumā aicina tirgotājus 
informēt patērētājus par šajā nozarē 
pastāvošajiem rīcības kodeksiem.

Tirgotāji nodrošina, ka attiecīgā gadījumā 
patērētājus informē par attiecīgajā nozarē 
pastāvošajiem rīcības kodeksiem.

2. Dalībvalstis veicina efektīvu ārpustiesas 
procedūru izveidi vai attīstīšanu sūdzību un 
pārsūdzību izskatīšanai, lai risinātu 
patērētāju strīdus, kas ir šīs direktīvas
darbības jomā.

2. Dalībvalstis veicina efektīvu ārpustiesas 
procedūru izveidi vai attīstīšanu sūdzību un 
pārsūdzību izskatīšanai, lai risinātu 
patērētāju strīdus, kas ir šīs regulas
darbības jomā.

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 52
10. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Tirgotāji izveido Eiropas filiāļu 
organizāciju, kas piedāvā alternatīvu 
strīdu izšķiršanas sistēmu patērētāju 
sūdzību izskatīšanai, piemēram, 
maksātnespējas gadījumā, un organizē 
viseiropas licencēšanas sistēmu.

Grozījums Nr. 53
10. panta 2.b punkts (jauns)

2.b Tirgotāji sniedz pienācīgu drošības 
garantiju attiecībā uz patērētāja 
samaksātās naudas atlīdzināšanu 
maksātnespējas gadījumā.

Grozījums Nr. 54
11. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nosaka atbilstošas 
sankcijas gadījumiem, ja tirgotājs pārkāpj 
valsts noteikumus, kas pieņemti saskaņā 
ar šo direktīvu.

1. Dalībvalstīm jāpieņem noteikumi par 
atbilstošām sankcijām, kas piemērojamas 
šīs regulas noteikumu pārkāpumu 
gadījumā, un jānodrošina, ka minētās 
sankcijas tiek piemērotas.
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Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 55
12. pants

1. Dalībvalstis vēlākais līdz […] pieņem 
un publicē normatīvos un administratīvos 
aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara 
zināmus Komisijai minēto noteikumu 
tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

svītrots

Tās piemēro minētos noteikumus no […].
Kad dalībvalstis pieņem minētos 
noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo 
direktīvu vai šādu atsauci pievieno to 
oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, 
kā izdarāma šāda atsauce.
2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus 
savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko 
tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī 
direktīva.

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 56
13. panta 1. punkts

Komisija pārskata šo direktīvu un ziņo par 
to Eiropas Parlamentam un Padomei ne 
vēlāk kā piecus gadus pēc tam, kad ir 
stājušies spēkā valsts noteikumi, ar 
kuriem transponē šo direktīvu.

Komisija pārskata šo regulu un ziņo par to 
Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk 
kā piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā.

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 57
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14. pants

Direktīvu 94/47/EK atceļ. Direktīvu 94/47/EK atceļ.

Norādes uz atcelto direktīvu uzskata par
norādēm uz šo direktīvu, un tās lasa 
saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par
atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā 
ar VI pielikuma atbilstības tabulu.

Grozījums Nr. 58
15. pants

Direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 
1. janvārī.

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 59
16. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. svītrots

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 1. grozījumu.

Grozījums Nr. 60
I pielikuma a) apakšpunkts

a) Pušu identitāte un uzturēšanās valsts, 
tostarp konkrēta informācija par tirgotāja
tiesisko statusu līguma slēgšanas brīdī, 
pušu paraksti, kā arī datums un vieta, kur 
līgums noslēgts;

a) Pušu identitāte un mītnes vai 
reģistrācijas valsts, tostarp konkrēta 
informācija par tirgotāja juridisko statusu 
līguma noslēgšanas brīdī, pušu paraksti, kā 
arī datums un vieta, kur noslēgts galvenais
līgums;

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 37. grozījumu.

Grozījums Nr. 61
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I pielikuma b) apakšpunkts

b) precīzs to tiesību raksturs, kas ir līguma 
priekšmets, un noteikums, kurā izklāstīti 
nosacījumi, kas reglamentē šo tiesību 
izmantošanu dalībvalsts(-u) teritorijā(-s), 
kurā atrodas attiecīgais īpašums vai 
īpašumi, un tas, vai šie noteikumi ir 
izpildīti, vai – ja tie nav izpildīti – kuri 
noteikumi vēl ir jāizpilda;

b) b) precīzs to tiesību raksturs, kas ir
galvenā līguma priekšmets, un noteikums, 
kurā izklāstīti nosacījumi, kas reglamentē 
šo tiesību izmantošanu dalībvalsts(-u) 
teritorijā(-s), kurā atrodas attiecīgais 
īpašums vai īpašumi, un tas, vai šie 
noteikumi ir izpildīti, vai – ja tie nav 
izpildīti – kuri noteikumi vēl ir jāizpilda;

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 37. grozījumu.

Grozījums Nr. 62
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;

c) ja galvenais līgums attiecas uz konkrētu 
nekustamo īpašumu — detalizēts šā 
īpašuma apraksts un atrašanās vieta; ja
galvenais līgums attiecas uz vairākiem 
nekustamajiem īpašumiem (daudzām 
atpūtas vietām) — atbilstošs šo īpašumu 
apraksts un atrašanās vieta; ja galvenā
līguma priekšmets ir izmitināšana citā 
vietā, nevis nekustamajā īpašumā, —
atbilstošs minētās mītnes un tās aprīkojuma
apraksts;

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 37. grozījumu.

Grozījums Nr. 63
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 kustamā vai 
nekustamā īpašuma 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 var 
darīt;
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Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 26. grozījumu.

Grozījums Nr. 64
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) pienācīgs apraksts par visiem 
izdevumiem, kas saistīti ar daļlaika 
lietošanas tiesību līgumu, un  par šo 
izdevumu sadalījumu patērētājiem un to, 
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; 

Pamatojums

The two main elements of the total costs are the purchase price and the service costs of the 
timeshare resort or multi-resort. The Commission's proposal was unclear and included 
information which is not necessary for a consumer to take an informed purchase decision.

The maintenance and management fees need to be disclosed as well as the possible future 
increases (reflecting augmentation in costs due to inflation, taxation, health and safety 
requirements, etc…). However, detailed explanation of such costs is irrelevant for the 
purchase decision and supplied in annual accounts where appropriate.

Grozījums Nr. 65
I pielikuma h) apakšpunkts

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

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

Pamatojums

Šā punkta teksts būtu jāpārvieto tuvāk pielikuma sākumam.

Grozījums Nr. 66
I pielikuma i) apakšpunkts
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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);

fa) cena, kas jāmaksā patērētājam;

Pamatojums

Sk. iepriekš 64. grozījuma pamatojumu. Šā punkta teksts būtu jāpārvieto tuvāk pielikuma 
sākumam.

Grozījums Nr. 67
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 
un maiņu, izmantojot minētās shēmas;

k) tas, vai ir vai nav iespējams pievienoties 
līgumā paredzēto tiesību maiņas vai 
tālākpārdošanas sistēmai, informācija par
attiecīgo maiņas sistēmu un norādes par 
izdevumiem, kas saistīti ar tālākpārdošanu 
un maiņu, izmantojot šo sistēmu;

Grozījums Nr. 68
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; attiecīgā gadījumā 
informācija par pasākumiem jebkāda
kredītlīguma un citu ar galveno līgumu 
saistītu papildu līgumu pārtraukšanai 
gadījumā, ja līgums tiek lauzts, piemēram, 
par atmaksas sistēmām vai citām 
ieguldījumu sistēmām; informācija par 
šādas līguma pārtraukšanas sekām;

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 45. grozījumu.



PR\699743LV.doc 31/40 PE398.606v01-00

LV

Grozījums Nr. 69
I pielikuma p) apakšpunkts

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

p) vai tirgotājs ir vai nav parakstījis
rīcības kodeksu;

Pamatojums

The Commission's proposal required the trader to supply consumers with voluminous 
information regarding codes of conduct. That amount of information may overburden the 
consumer while not being material. It would be similar as asking the trader to supply 
consumers with the timeshare laws, and other relevant laws, and to require the trader to 
make them part of the contract.

The information a consumer actually needs is to understand whether the trader has signed up 
to a code of conduct and where the information can be obtained.

Grozījums Nr. 70
II pielikuma virsraksts

Papildu prasības izmitināšanas vietām, kas 
tiek būvētas, kā minēts 3. pantā

Papildu prasības kustamam un 
nekustamam īpašumam, kas tiek būvēts, 

kā minēts 3. pantā

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 26. grozījumu.

Grozījums Nr. 71
II pielikuma a) apakšpunkts

a) Izmitināšanas vietas un pakalpojumu, 
kas padara mitekli pilnībā izmantojamu
(gāze, elektrība, ūdens un tālruņa līnija), 
gatavības statuss;

a) Kādā mērā ir pabeigts kustamais vai 
nekustamais īpašums un nodrošināti 
pakalpojumi, kas to padara par pilnībā 
izmantojamu (gāze, elektrība, ūdens un 
tālruņa līnija);

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 26. grozījumu.

Grozījums Nr. 72
II pielikuma b) apakšpunkts
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b) izmitināšanas vietas un pakalpojumu, 
kas padara mitekli pilnībā izmantojamu
(gāze, elektrība, ūdens un tālruņa līnija), 
pamatoti novērtēts pabeigšanas termiņš;

b) kustamā vai nekustamā īpašuma un 
pakalpojumu, kas padara to par pilnībā 
izmantojamu (gāze, elektrība, ūdens un 
tālruņa līnija), pamatoti novērtēts 
pabeigšanas termiņš;

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 26. grozījumu.

Grozījums Nr. 73
II pielikuma d) apakšpunkts

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 kustamā vai 
nekustamā īpašuma pabeigšanu vai 
garantija attiecībā uz visu veikto 
maksājumu atlīdzināšanu gadījumā, ja
kustamais vai nekustamais īpašums nav
pabeigts, un attiecīgā gadījumā šādu 
garantiju darbību reglamentējoši 
noteikumi.

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 26. grozījumu.

Grozījums Nr. 74
III pielikuma a) apakšpunkts

a) Pušu identitāte un uzturēšanās valsts,
tostarp konkrēta informācija par tirgotāja 
tiesisko statusu līguma slēgšanas brīdī,
pušu paraksti, kā arī datums un vieta, kur 
līgums noslēgts;

a) To personu identitāte un
uzņēmējdarbības reģistrācijas valsts, kas 
ir atbildīgas par kustamā vai nekustamā 
īpašuma, ceļojuma vai tādu saistītu 
produktu un pakalpojumu 
nodrošināšanu, kurus patērētājam ir 
tiesības izmantot saskaņā ar galveno 
līgumu;

Pamatojums

Patērētājam ir jāsaprot, ar ko viņš(-a) noslēdz līgumu un kas galu galā nodrošinās atlaides.

Grozījums Nr. 75
III pielikuma b) apakšpunkts
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b) tiesību, kas ir līguma priekšmets, precīzs 
raksturs;

b) to tiesību precīzs raksturojums, kas ir
galvenā līguma priekšmets;

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 37. grozījumu.

Grozījums Nr. 76
III pielikuma ca) apakšpunkts (jauns)

ca) atbilstošs un pareizs tā kustamā vai 
nekustamā īpašuma apraksts, kas ir 
pieejams turpmākām rezervācijām, 
norāde uz atlaides apmēru un tā 
garantija, kā arī laika posmi, kuros 
minētais piedāvājums ir pieejams;

Pamatojums

Since long-term holiday products often claim to have access to quite an extensive portfolio of 
accommodation and to airline carriers it is necessary for the consumer to understand exactly 
who the providers are. In addition, consumers need to understand the nature of the 
relationship between the long-term holiday products traders and their suppliers (whether it is 
a firm dedicated to B-to-B contracts or just a standard contract renewable every year, which 
would mean movable or immovable property and/or flights that could be deleted from the 
portfolio).

Grozījums Nr. 77
III pielikuma da) apakšpunkts (jauns)

da) attiecīgā gadījumā pieejamās 
atlaides(-žu) precīzs raksturojums, 
salīdzinājums ar attiecīgā kustamā vai 
nekustamā īpašuma, ceļojuma vai citu 
saistītu produktu vai pakalpojumu pilnu 
cenu;

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ietverta būtiska informācija, kas patērētājam ir vajadzīga, lai 
izdarītu apzinātu lēmumu par pirkumu. Jo īpaši tad, ja piedāvā atlaides, minētā informācija 
ietver precīzu šo atlaižu raksturojumu salīdzinājumā ar „oficiālajām/mazumtirdzniecības” 
cenām.
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Grozījums Nr. 78
III pielikuma db) apakšpunkts (jauns)

db) paskaidrojums, kā var mainīt maksas, 
kas jāmaksā par tiesību saglabāšanu, un
turpmāko maksu provizorisks aprēķins;

Pamatojums

Sk. 77. grozījumu.

Grozījums Nr. 79
III pielikuma dc) apakšpunkts (jauns)

dc) sīkas ziņas par visām citām izmaksām, 
kas patērētājam var rasties, ņemot vērā 
viņa tiesības iegūt piekļuvi konkrētām 
izmitināšanas vietām, ceļojumiem vai 
citiem saistītiem produktiem vai 
pakalpojumiem;

Pamatojums

Sk. 77. grozījumu.

Grozījums Nr. 80
III pielikuma g) apakšpunkts

g) 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;

g) informācija par atteikuma tiesībām un to 
izmantošanas sekas; attiecīgā gadījumā 
informācija par pasākumiem jebkāda
kredītlīguma un citu ar galveno līgumu 
saistītu papildu līgumu pārtraukšanai 
gadījumā, ja līgums tiek lauzts, piemēram, 
par atmaksas sistēmām vai citām 
ieguldījumu sistēmām; informācija par 
šādas līguma pārtraukšanas sekām;

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 45. grozījumu.
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Grozījums Nr. 81
III pielikuma j) apakšpunkts

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

j) vai tirgotājs ir vai nav parakstījis rīcības 
kodeksu;

Grozījums Nr. 82
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 tiesībām atteikties no 
tālākpārdošanas līguma un to 
izmantošanas sekas;

Pamatojums

Saskaņo tekstu ar 28. un 45. grozījumu.

Grozījums Nr. 83
IV pielikuma f) apakšpunkts

f) informācija par aizliegumu veikt avansa 
maksājumu, kamēr nav notikusi faktiskā 
pārdošana vai tālākpārdošanas līgums ir 
pārtraukts citā veidā;

f) informācija par avansa maksājumu
aizliegumu saskaņā ar 6. panta 3. punktu, 
kamēr nav notikusi faktiskā pārdošana vai 
tālākpārdošanas līgums ir pārtraukts citā 
veidā;

Grozījums Nr. 84
IV pielikuma h) apakšpunkts

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

h) vai tirgotājs ir vai nav parakstījis
rīcības kodeksu;

Grozījums Nr. 85
V pielikuma c) apakšpunkts

c) atbilstošs īpašumu apraksts un to 
atrašanās vieta; ja līguma priekšmets ir
izmitināšana citā vietā, nevis nekustamajā 
īpašumā – atbilstošs naktsmītnes apraksts

c) maiņas sistēmā iekļauto īpašumu
saraksts un to atrašanās vieta; ja līguma 
priekšmets ir kustams īpašums —
atbilstošs šā īpašuma un tā aprīkojuma
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un tās aprīkojums; apraksts;

Pamatojums

Maiņa principā neattiecas uz konkrētu izmitināšanas vietu. Ņemot vērā to īpašumu (parasti 
tūkstošos) lielo skaitu, uz ko attiecas maiņas sistēma, būtu neprātīgi prasī, lai maiņas tirgotāji 
sākotnējā dalības līguma noslēgšanas laikā sniedz visu īpašumu aprakstu. Šā iemesla dēļ 
patērētājiem vairāk noderēs vienkāršs atpūtas vietu un to atrašanās vietu uzskaitījums un 
atsauce, piemēram, uz tīmekļa vietni, kur atrodama detalizētāka informācija par šīm atpūtas 
vietām.

Grozījums Nr. 86
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);

e) cena, kas patērētājam jāmaksā, aptuvena 
summa, kas patērētājam būs jāmaksā par
dalību maiņas sistēmā un atsevišķiem 
maiņas darījumiem;

Pamatojums

In the Commission's proposal, the text appears to be more suited to the services provided by 
timeshare or long term holiday product traders. Information requirements that may be 
suitable for timeshare contracts are not appropriate for the services that are typically 
provided by exchange traders. Exchange businesses should be required to produce 
information specific to their business.

Exchange guest should not be responsible for the payment of a management/maintenance fee 
as this payment is made by the consumer who owns the timeshare interest made available for 
exchange.

Grozījums Nr. 87
V pielikuma h) apakšpunkts

h) maiņas sistēmas darbības skaidrojums;
maiņas iespējas un modalitātes, kā arī 
pieejamo mītnes vietu skaits un maiņas 
sistēmas dalībnieku skaits, kā arī konkrētu 
maiņas variantu piemēri;

h) maiņas sistēmas darbības skaidrojums;
maiņas iespējas un kārtība, kā arī pieejamo 
mītnes vietu skaits un maiņas sistēmas 
dalībnieku skaits;



PR\699743LV.doc 37/40 PE398.606v01-00

LV

Pamatojums

Providing a set of examples to consumers could potentially mislead a consumer into thinking 
that he will always have access to the accommodation described in the example. The 
exchange trader cannot guarantee the fulfillment of specific exchange requests as the 
availability of exchange accommodation depends on what other exchange consumers 
relinquish on exchange. Exchanges also depend on factors including the period of time, the 
size of the unit, the quality rating of the accommodation being requested versus the one being 
relinquished and how far in advance the reservation is made.

Grozījums Nr. 88
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 automātisku maiņas 
līguma laušanu, ja patērētājs laikposmā, 
kad iespējams izmantot atteikuma tiesības, 
atsakās no galvenā līguma;

Pamatojums

Maiņas līgums ir jālauž, ja patērētājs izmanto savas tiesības atteikties no pirkuma līguma 
daļlaika lietošanas tiesību dēļ. Šī informācija maiņas tirgotājiem ir jāiekļauj to līgumā. Nav 
vajadzības noteikt atsevišķu atteikuma laikposmu attiecībā uz maiņas līgumu un tas var radīt 
neskaidrības patērētājam.

Grozījums Nr. 89
V pielikuma j) apakšpunkts

j) informācija par aizliegumu veikt avansa 
maksājumus tā termiņa laikā, kad 
patērētājam ir tiesības atteikties no līguma 
saskaņā ar 5. panta 1. līdz 3. punktu;

svītrots

Grozījums Nr. 90
V pielikuma k) apakšpunkts
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k) norāde par to, kam un kādā veidā ir 
jānosūta paziņojums par līguma 
pārtraukšanu;

svītrots

Grozījums Nr. 91
V pielikuma l) apakšpunkts

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

l) vai tirgotājs ir vai nav parakstījis rīcības 
kodeksu;
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PASKAIDROJUMS

Direktīvas 94/47/EK pieņemšanas un nozares izveidotās pašregulācijas dēļ ievērojami 
samazinājās iesniegto sūdzību skaits attiecībā uz tradicionālajām daļlaika lietošanas tiesībām.

Tomēr pēc Direktīvas 94/47/EK pieņemšanas strauji attīstījās jauni ilgtermiņa brīvdienu 
produkti, ar kuriem daļēji tika apieti tiesību akti. Tādēļ patērētāji iesniedza lielu skaitu 
sūdzību, jo direktīvā par tiesībām uz laiku izmantot nekustamo īpašumu noteiktā augsta 
līmeņa patērētāju aizsardzība neattiecas uz minētajiem jaunajiem produktiem un grauj 
tradicionālās daļlaika lietošanas tiesību nozares reputāciju.

2002. gadā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā lūdza Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu, lai atrisinātu ar jaunajiem produktiem saistītās problēmas. Pēc apspriešanās 
procesa un ietekmes novērtējuma Komisija 2007. gada jūnijā publicēja priekšlikumu pārskatīt 
Direktīvu 94/47/EK. Šis priekšlikums attiecas arī uz ilgtermiņa brīvdienu produktiem, 
tādējādi garantējot augstu patērētāju aizsardzības līmeni.

Arī dažas no problēmām, ar kurām pašlaik saskaras patērētāji, tiks daļēji risinātas ar spēkā 
esošajiem un jaunajiem ES tiesību aktiem, jo īpaši ar direktīvu par negodīgu komercpraksi 
(2005/29/EK). Diemžēl atsevišķās dalībvalstīs šī direktīva nav transponēta vai netiek pareizi 
īstenota. Turklāt patērētāju acquis pašreizējā pārskatīšanā ir paredzēta tāda horizontālā 
instrumenta izveide, kas noteiktu vispārējos noteikumus attiecībā uz patērētāju aizsardzību. 
Ideālā gadījumā Direktīvas 94/47/EK pārskatīšana būtu jāveic pēc horizontālā instrumenta 
pieņemšanas. Tomēr Komisija nolēma, ka to problēmu steidzamais raksturs, ar kurām 
saskāras patērētāji, neļauj gaidīt horizontālā instrumenta ieviešanu. Neatkarīgi no patērētāju 
acquis pārskatīšanas, pārskatot Direktīvu 94/47/EK, jācenšas nodrošināt pilnīgu saskaņošanu.

Daļlaika lietošanas tiesības
Direktīva 94/47/EK ir devusi lielu ieguldījumu minētās nozares un pašregulācijas attīstībā; 
lielākā daļa negodīgo tirgotāju vairs aktīvi nedarbojas šajā nozarē. Tādēļ ir būtiski skaidri 
nošķirt tradicionālo daļlaika lietošanas tiesību nozari no jaunās ilgtermiņa brīvdienu produktu 
nozares.

Ilgtermiņa brīvdienu produkti
Lielākā daļa patērētāju sūdzību ir saistītas ar minētajiem jaunajiem brīvdienu produktiem, 
piemēram, brīvdienu atlaižu klubiem. Tādēļ ir nepieciešama minētās nozares reglamentēšana, 
lai nodrošinātu patērētājiem augsta līmeņa aizsardzību, kā arī pārtrauktu kaitējumu likumīgās 
uzņēmējdarbības reputācijai.

Regula
Daļlaika lietošanas tiesību nozare ir galvenokārt saistīta ar pārrobežu sadarbību. Tādēļ ir ļoti 
svarīga pilnīga tiesību aktu saskaņošana. Referents ierosina mainīt direktīvas juridisko 
pamatu, pārveidojot to par regulu, lai maksimāli palielinātu skaidrību gan patērētājiem, gan 
tirgotājiem visā Eiropas Savienībā.

Pārbaudes punktu saraksts
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Šī direktīva nodrošina patērētājiem augsta līmeņa aizsardzību. Lai sniegtu patērētājiem 
skaidru un īsu pārskatu par svarīgāko informāciju, referents ierosina izveidot pārbaudes 
punktu sarakstu, kura pamatā ir standarta veidlapas.

Saistība ar starptautiskajām privāttiesībām
Atsevišķas problēmas, ar kurām saskaras patērētāji, var atrisināt, ja patērētājiem paredz 
tiesības vērsties tiesā savā mītnes valstī. Tādēļ kompetentajam tiesnesim jābūt tādam 
tiesnesim patērētāja mītnes valstī, kas piemēro tās dalībvalsts tiesību aktus, kurā ir parakstīts 
līgums.

Reģistrācijas sistēma
Referents ierosina izveidot Eiropas reģistrācijas sistēmu. No tā iegūs gan patērētāji, gan 
uzņēmēji, pret kuriem uzsāk tiesvedību. Šādu sistēmu būtu jāorganizē un jāievieš pašai 
nozarei, saņemot Komisijas atbalstu. Sistēmā būtu jāparedz garantiju fonds patērētājiem, ja 
kāds uzņēmums kļūst maksātnespējīgs.
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