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Grozījums Nr. 213
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību un jo īpaši tā 
114. pantu,

Or. fr

Grozījums Nr. 214
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
4. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā 
noteikto procedūru,

rīkojoties saskaņā ar parasto likumdošanas
procedūru,

Or.fr

Grozījums Nr. 215
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Minētās direktīvas ir pārskatītas, ņemot 
vērā apkopoto pieredzi, lai vienkāršotu un 
atjauninātu piemērojamos noteikumus, 
svītrotu pretrunīgos un iekļautu trūkstošos 
noteikumus. Pārskatīšana ir apliecinājusi, 
ka ir lietderīgi aizstāt minētās četras 
direktīvas ar šo vienu direktīvu. Šajā 
direktīvā attiecīgi jānosaka standarta 
noteikumi par kopīgajiem aspektiem un 

(2) Minētās direktīvas ir pārskatītas, ņemot 
vērā apkopoto pieredzi, lai vienkāršotu un 
atjauninātu piemērojamos noteikumus, 
svītrotu pretrunīgos un iekļautu trūkstošos 
noteikumus. Pārskatīšana ir apliecinājusi, 
ka ir lietderīgi aizstāt minētās četras 
direktīvas ar šo vienu direktīvu.
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nav jāietver iepriekšējās direktīvās 
noteiktais minimālas saskaņošanas 
nosacījums, saskaņā ar ko dalībvalstis 
varēja paturēt spēkā vai pieņemt 
stingrākus valsts noteikumus.

Or.fr

Grozījums Nr. 216
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Minētās direktīvas ir pārskatītas, ņemot 
vērā apkopoto pieredzi, lai vienkāršotu un 
atjauninātu piemērojamos noteikumus, 
svītrotu pretrunīgos un iekļautu trūkstošos 
noteikumus. Pārskatīšana ir apliecinājusi, 
ka ir lietderīgi aizstāt minētās četras 
direktīvas ar šo vienu direktīvu. Šajā 
direktīvā attiecīgi jānosaka standarta 
noteikumi par kopīgajiem aspektiem un 
nav jāietver iepriekšējās direktīvās 
noteiktais minimālas saskaņošanas 
nosacījums, saskaņā ar ko dalībvalstis 
varēja paturēt spēkā vai pieņemt stingrākus 
valsts noteikumus.

(2) Minētās direktīvas ir pārskatītas, ņemot 
vērā apkopoto pieredzi, lai vienkāršotu un 
atjauninātu piemērojamos noteikumus, 
svītrotu pretrunīgos un iekļautu trūkstošos 
noteikumus. Pārskatīšana ir apliecinājusi, 
ka ir lietderīgi aizstāt minētās četras 
direktīvas ar šo vienu direktīvu. Šajā 
direktīvā attiecīgi jānosaka standarta 
noteikumi par kopīgajiem aspektiem, 
ļaujot dalībvalstīm paturēt spēkā vai 
pieņemt stingrākus valsts noteikumus, ar 
kuriem nodrošina augstāku patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or.en

Grozījums Nr. 217
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Minētās direktīvas ir pārskatītas, ņemot 
vērā apkopoto pieredzi, lai vienkāršotu un 
atjauninātu piemērojamos noteikumus, 
svītrotu pretrunīgos un iekļautu trūkstošos 
noteikumus. Pārskatīšana ir apliecinājusi, 

(2) Minētās direktīvas ir pārskatītas, ņemot 
vērā apkopoto pieredzi, lai vienkāršotu un 
atjauninātu piemērojamos noteikumus, 
svītrotu pretrunīgos un iekļautu trūkstošos 
noteikumus. Pārskatīšana ir apliecinājusi, 
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ka ir lietderīgi aizstāt minētās četras 
direktīvas ar šo vienu direktīvu. Šajā 
direktīvā attiecīgi jānosaka standarta 
noteikumi par kopīgajiem aspektiem un 
nav jāietver iepriekšējās direktīvās 
noteiktais minimālas saskaņošanas 
nosacījums, saskaņā ar ko dalībvalstis 
varēja paturēt spēkā vai pieņemt stingrākus 
valsts noteikumus.

ka ir lietderīgi aizstāt minētās četras 
direktīvas ar šo vienu direktīvu. Šajā 
direktīvā attiecīgi jānosaka standarta 
noteikumi par kopīgajiem aspektiem, 
ļaujot dalībvalstīm paturēt spēkā vai 
pieņemt stingrākus valsts noteikumus, ar 
kuriem nodrošina augstāku patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or.en

Grozījums Nr. 218
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Līguma 153. panta 1. punkts un 3. 
panta a) apakšpunkts paredz, ka Kopienai
jāveicina augsts patērētāju aizsardzības 
līmenis, pieņemot pasākumus saskaņā ar 
Līguma 95. pantu.

(3) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 169. panta 1. punkts un 2. punkta
a) apakšpunkts paredz, ka Savienībai
jāveicina augsts patērētāju aizsardzības 
līmenis, pieņemot pasākumus saskaņā ar 
Līguma 114. pantu.

Or.fr

Grozījums Nr. 219
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šo direktīvu nepiemēro 
pakalpojumiem, uz kuriem attiecas 
priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvai par pacienta tiesību 
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē
(COM(2008)414 galīgā redakcija).

Or.de
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Pamatojums

Bei Gesundheitsdienstleistungen handelt es sich regelmassig nicht um marktbezogene 
Dienstleistungen, in denen sich Dienstleistungserbringer und Verbraucher geschäftsmassig 
gegenüberstehen. Gesundheitsdienstleistungen aber sind überwiegend freiberufliche 
Leistungen, die sich durch persönliches Engagement, Einfühlungsvermögen, humanitäre 
Hingabe, Therapiefreiheit und Expertenwissen auszeichnen.  Der Richtlinienvorschlag des 
Europäischen Parlaments and des Rates über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung KOM(2008)414 hebt auf dese besondere 
Situation ab.  Nach diesem Vorschlag soll ein Rahmen für einen sichere, hochwertige und 
effiziente grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung geschaffen werden.  Die Rechte de 
Versicherten werden in dieser Richtlinie umfassend geschützt, Informationspflichten und 
Anlaufstellen für Versicherte eingeführt und die Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleitungen geregelt. Es bedarf somit keiner weiteren Regelung von 
Gesundheitsdienstleitungen im Verbraucherschutz.

Grozījums Nr. 220
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Saskaņā ar Līguma 14. panta 2. punktu
iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām 
robežām, kurā ir nodrošināta preču un 
pakalpojumu brīva aprite un brīvība veikt 
uzņēmējdarbību. Ir jāsaskaņo konkrēti 
patērētāju līgumtiesību aspekti, lai 
patērētājiem izveidotu reālu iekšējo tirgu, 
atrodot pareizo samēru starp augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni un 
uzņēmumu konkurētspēju, vienlaikus 
nodrošinot subsidiaritātes principa 
ievērošanu.

(4) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 26. pantu iekšējais 
tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, 
kurā ir nodrošināta preču un pakalpojumu 
brīva aprite un brīvība veikt 
uzņēmējdarbību. Ir jāsaskaņo konkrēti 
patērētāju līgumtiesību aspekti, lai 
patērētājiem izveidotu reālu iekšējo tirgu, 
atrodot pareizo samēru starp augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni un 
uzņēmumu konkurētspēju, vienlaikus 
nodrošinot subsidiaritātes principa 
ievērošanu.

Or.fr

Grozījums Nr. 221
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Saskaņā ar Līguma 14. panta 2. punktu 
iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām 
robežām, kurā ir nodrošināta preču un 
pakalpojumu brīva aprite un brīvība veikt 
uzņēmējdarbību. Ir jāsaskaņo konkrēti 
patērētāju līgumtiesību aspekti, lai 
patērētājiem izveidotu reālu iekšējo tirgu, 
atrodot pareizo samēru starp augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni un 
uzņēmumu konkurētspēju, vienlaikus 
nodrošinot subsidiaritātes principa 
ievērošanu.

(4) Saskaņā ar Līguma 14. panta 2. punktu 
iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām 
robežām, kurā ir nodrošināta preču un 
pakalpojumu brīva aprite un brīvība veikt 
uzņēmējdarbību.

Or.en

Grozījums Nr. 222
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai nodrošinātu augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni un līdz ar to 
palielinātu patērētāju uzticību un 
uzlabotu iekšējā tirgus darbību, šī 
direktīva paredz minimālo saskaņošanas 
līmeni, izņemot attiecībā uz noteikumiem, 
kas atzīti par pilnībā saskaņotiem. 

Or.en

Pamatojums

Pretēji Komisijas priekšlikumam pilnīgas saskaņošanas rezultātā neradīsies vienots, visai ES 
kopīgs standartu komplekts, jo tad nāktos grozīt ļoti daudz noteikumu dalībvalstu tiesību 
aktos, kas reglamentē līgumtiesības, turklāt patērētāju tiesības nevar mākslīgi atdalīt no 
vispārējām līgumtiesībām.  Pilnīga saskaņošana nepalielinās patērētāju uzticību automātiski, 
jo šādas saskaņošanas gadījumā mazināsies patērētāju aizsardzības līmenis tajās dalībvalstīs, 
kurās šobrīd tas ir augstāks.  Tādēļ ir vajadzīga jaukta pieeja, un atkāpes nominālās 
saskaņošanas  ir jāvērtē katrā gadījumā atsevišķi.



PE450.954v01-00 8/234 AM\836026LV.doc

LV

Grozījums Nr. 223
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Patērētāji pilnībā neizmanto iespējas, 
ko sniedz pārrobežu distances pārdošana, 
kam būtu jābūt vienam no galvenajiem 
iekšējā tirgus izveides reālajiem 
rezultātiem. Salīdzinājumā ar iekšzemes 
distances pārdošanas būtisko pieaugumu 
pēdējos gados pārrobežu distances 
pārdošanas pieaugums ir bijis neliels. 
Sevišķi lielas atšķirības ir vērojamas 
tirdzniecības darījumiem internetā, kam ir 
liels turpmākas izaugsmes potenciāls. 
Līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām (tiešā pārdošana), attīstības 
potenciālu pārrobežu valstīs ierobežo 
vairāki faktori, piemēram, atšķirīgie 
valstu noteikumi patērētāju aizsardzības 
jomā, kuri nozares pārstāvjiem jāievēro. 
Salīdzinājumā ar iekšzemes tiešās 
pārdošanas pieaugumu pēdējos gados, it 
īpaši pakalpojumu nozarē (piemēram, 
komunālie pakalpojumi), to patērētāju 
skaits, kuri izmanto šo pārrobežu 
tirdzniecības veidu, ir palicis nemainīgs. 
Reaģējot uz jaunām uzņēmējdarbības 
iespējām daudzās dalībvalstīs, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (ieskaitot 
individuālos uzņēmējus) vai tiešās 
pārdošanas uzņēmumu aģentiem 
vajadzētu aktīvāk meklēt uzņēmējdarbības 
iespējas citās dalībvalstīs, it īpaši 
pierobežas reģionos. Tāpēc patērētāju 
informācijas pilnīga saskaņošana un 
atteikuma tiesības distances līgumos un 
līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, sekmēs iekšējā tirgus labāku 
darbību starp uzņēmējiem un 
patērētājiem.

svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 224
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Patērētāji pilnībā neizmanto iespējas, 
ko sniedz pārrobežu distances pārdošana, 
kam būtu jābūt vienam no galvenajiem 
iekšējā tirgus izveides reālajiem 
rezultātiem. Salīdzinājumā ar iekšzemes 
distances pārdošanas būtisko pieaugumu 
pēdējos gados pārrobežu distances 
pārdošanas pieaugums ir bijis neliels. 
Sevišķi lielas atšķirības ir vērojamas 
tirdzniecības darījumiem internetā, kam ir 
liels turpmākas izaugsmes potenciāls. 
Līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām (tiešā pārdošana), attīstības 
potenciālu pārrobežu valstīs ierobežo 
vairāki faktori, piemēram, atšķirīgie valstu 
noteikumi patērētāju aizsardzības jomā, 
kuri nozares pārstāvjiem jāievēro. 
Salīdzinājumā ar iekšzemes tiešās 
pārdošanas pieaugumu pēdējos gados, it 
īpaši pakalpojumu nozarē (piemēram, 
komunālie pakalpojumi), to patērētāju 
skaits, kuri izmanto šo pārrobežu 
tirdzniecības veidu, ir palicis nemainīgs. 
Reaģējot uz jaunām uzņēmējdarbības 
iespējām daudzās dalībvalstīs, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (ieskaitot 
individuālos uzņēmējus) vai tiešās 
pārdošanas uzņēmumu aģentiem vajadzētu 
aktīvāk meklēt uzņēmējdarbības iespējas 
citās dalībvalstīs, it īpaši pierobežas 
reģionos. Tāpēc patērētāju informācijas 
pilnīga saskaņošana un atteikuma tiesības
distances līgumos un līgumos, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, sekmēs iekšējā 
tirgus labāku darbību starp uzņēmējiem un 
patērētājiem.

(5) Pilnībā netiek izmantotas iespējas, ko 
sniedz pārrobežu distances pārdošana, kam 
būtu jābūt vienam no galvenajiem iekšējā 
tirgus izveides reālajiem rezultātiem. 
Salīdzinājumā ar iekšzemes distances 
pārdošanas būtisko pieaugumu pēdējos 
gados pārrobežu distances pārdošanas 
pieaugums ir bijis neliels. Sevišķi lielas 
atšķirības ir vērojamas tirdzniecības 
darījumiem internetā, kam ir liels 
turpmākas izaugsmes potenciāls. 
Līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām (tiešā pārdošana), attīstības 
potenciālu pārrobežu valstīs ierobežo 
vairāki faktori, piemēram, atšķirīgie valstu 
noteikumi patērētāju aizsardzības jomā, 
kuri nozares pārstāvjiem jāievēro. 
Salīdzinājumā ar iekšzemes tiešās 
pārdošanas pieaugumu pēdējos gados, it 
īpaši pakalpojumu nozarē (piemēram, 
komunālie pakalpojumi), to patērētāju 
skaits, kuri izmanto šo pārrobežu 
tirdzniecības veidu, ir palicis nemainīgs. 
Reaģējot uz jaunām uzņēmējdarbības 
iespējām daudzās dalībvalstīs, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (ieskaitot 
individuālos uzņēmējus) vai tiešās 
pārdošanas uzņēmumu aģentiem vajadzētu 
aktīvāk meklēt uzņēmējdarbības iespējas 
citās dalībvalstīs, it īpaši pierobežas 
reģionos. Tāpēc noteiktu patērētāju 
informācijas un atteikuma tiesību distances 
līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām, aspektu pilnīga 
saskaņošana sekmēs augstāku patērētāju 
aizsardzības līmeni un iekšējā tirgus 
labāku darbību starp uzņēmējiem un 
patērētājiem.

Or.fr
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Grozījums Nr. 225
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstu tiesību aktos, kas attiecas 
uz patērētāju līgumiem, ir ievērojamas 
atšķirības, kas var radīt būtiskus 
konkurences traucējumus un šķēršļus 
iekšējā tirgus sekmīgai darbībai. Kopienas 
tiesību aktos, kuri pašlaik ir spēkā 
attiecībā uz distances līgumiem vai 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, attiecībā uz patēriņa precēm un 
garantijām un uz negodīgiem līguma 
noteikumiem, ir noteikti minimālie 
standarti tiesību aktu saskaņošanai, kas 
ļauj dalībvalstīm vajadzības gadījumā 
paturēt spēkā vai ieviest stingrākus 
pasākumus, lai savā teritorijā nodrošinātu 
patērētāju tiesību aizsardzību augstākā 
līmenī. Turklāt dažādās direktīvās daudzi 
jautājumi ir reglamentēti nekonsekventi 
vai vispār netiek pieminēti. Šos 
jautājumus dažādās dalībvalstīs risina 
atšķirīgi. Līdz ar to valstu noteikumi, ar 
kuriem īsteno direktīvas par patērētāju 
līgumtiesībām, būtiski atšķiras.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 226
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstu tiesību aktos, kas attiecas 
uz patērētāju līgumiem, ir ievērojamas 
atšķirības, kas var radīt būtiskus 

svītrots
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konkurences traucējumus un šķēršļus 
iekšējā tirgus sekmīgai darbībai. Kopienas 
tiesību aktos, kuri pašlaik ir spēkā 
attiecībā uz distances līgumiem vai 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, attiecībā uz patēriņa precēm un 
garantijām un uz negodīgiem līguma 
noteikumiem, ir noteikti minimālie 
standarti tiesību aktu saskaņošanai, kas 
ļauj dalībvalstīm vajadzības gadījumā 
paturēt spēkā vai ieviest stingrākus 
pasākumus, lai savā teritorijā nodrošinātu 
patērētāju tiesību aizsardzību augstākā 
līmenī. Turklāt dažādās direktīvās daudzi 
jautājumi ir reglamentēti nekonsekventi 
vai vispār netiek pieminēti. Šos 
jautājumus dažādās dalībvalstīs risina 
atšķirīgi. Līdz ar to valstu noteikumi, ar 
kuriem īsteno direktīvas par patērētāju 
līgumtiesībām, būtiski atšķiras.

Or.fr

Grozījums Nr. 227
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstu tiesību aktos, kas attiecas 
uz patērētāju līgumiem, ir ievērojamas 
atšķirības, kas var radīt būtiskus 
konkurences traucējumus un šķēršļus 
iekšējā tirgus sekmīgai darbībai. Kopienas 
tiesību aktos, kuri pašlaik ir spēkā attiecībā 
uz distances līgumiem vai līgumiem, kas 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, attiecībā 
uz patēriņa precēm un garantijām un uz 
negodīgiem līguma noteikumiem, ir 
noteikti minimālie standarti tiesību aktu 
saskaņošanai, kas ļauj dalībvalstīm 
vajadzības gadījumā paturēt spēkā vai 
ieviest stingrākus pasākumus, lai savā 
teritorijā nodrošinātu patērētāju tiesību 
aizsardzību augstākā līmenī. Turklāt 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)
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dažādās direktīvās daudzi jautājumi ir 
reglamentēti nekonsekventi vai vispār 
netiek pieminēti. Šos jautājumus dažādās 
dalībvalstīs risina atšķirīgi. Līdz ar to 
valstu noteikumi, ar kuriem īsteno 
direktīvas par patērētāju līgumtiesībām, 
būtiski atšķiras.

Or.de

Grozījums Nr. 228
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šīs atšķirības rada būtiskus šķēršļus 
iekšējā tirgus darbībai, un tas ietekmē 
uzņēmumus un patērētājus. 
Uzņēmumiem, kuri vēlas uzsākt
pārrobežu tirdzniecību, lai pārdotu preces 
vai sniegtu pakalpojumus, palielinās 
atbilstības nodrošināšanas izmaksas. 
Sadrumstalotība arī mazina patērētāju 
uzticēšanos iekšējā tirgū. Nelabvēlīgo 
ietekmi uz patērētāju uzticēšanos vēl 
vairāk pastiprina nevienādais patērētāju 
aizsardzības līmenis Kopienā. Šī problēma 
ir sevišķi asa, ņemot vērā jaunākās tirgus 
attīstības tendences.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 229
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šīs atšķirības rada būtiskus šķēršļus 
iekšējā tirgus darbībai, un tas ietekmē 
uzņēmumus un patērētājus. Uzņēmumiem, 

(7) Dažas atšķirības dalībvalstu tiesību 
aktos patērētāju līgumtiesību jomā, īpaši 
noteikumos, kas attiecas uz līgumiem, kas 
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kuri vēlas uzsākt pārrobežu tirdzniecību, 
lai pārdotu preces vai sniegtu 
pakalpojumus, palielinās atbilstības 
nodrošināšanas izmaksas. Sadrumstalotība 
arī mazina patērētāju uzticēšanos iekšējā 
tirgū. Nelabvēlīgo ietekmi uz patērētāju 
uzticēšanos vēl vairāk pastiprina 
nevienādais patērētāju aizsardzības 
līmenis Kopienā. Šī problēma ir sevišķi 
asa, ņemot vērā jaunākās tirgus attīstības 
tendences.

noslēgti par distances pakalpojumiem, vai 
līgumiem, ko slēdz ārpus uzņēmuma 
telpām, rada būtiskus šķēršļus iekšējā 
tirgus darbībai, un tas ietekmē uzņēmumus 
un patērētājus. Uzņēmumiem, kuri vēlas 
uzsākt pārrobežu tirdzniecību, lai pārdotu 
preces vai sniegtu pakalpojumus, palielinās 
atbilstības nodrošināšanas izmaksas. 
Nepamatota sadrumstalotība arī mazina 
patērētāju uzticēšanos iekšējā tirgū.

Or.fr

Grozījums Nr. 230
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šīs atšķirības rada būtiskus šķēršļus 
iekšējā tirgus darbībai, un tas ietekmē 
uzņēmumus un patērētājus. Uzņēmumiem, 
kuri vēlas uzsākt pārrobežu tirdzniecību, 
lai pārdotu preces vai sniegtu 
pakalpojumus, palielinās atbilstības 
nodrošināšanas izmaksas. Sadrumstalotība 
arī mazina patērētāju uzticēšanos iekšējā 
tirgū. Nelabvēlīgo ietekmi uz patērētāju 
uzticēšanos vēl vairāk pastiprina 
nevienādais patērētāju aizsardzības līmenis 
Kopienā. Šī problēma ir sevišķi asa, ņemot 
vērā jaunākās tirgus attīstības tendences.

(7) Šīs atšķirības rada būtiskus šķēršļus 
iekšējā tirgus darbībai, un tas ietekmē 
uzņēmumus un patērētājus. Uzņēmumiem, 
kuri vēlas uzsākt pārrobežu tirdzniecību, 
lai pārdotu preces vai sniegtu 
pakalpojumus, palielinās atbilstības 
nodrošināšanas izmaksas. Sadrumstalotība 
arī mazina patērētāju uzticēšanos iekšējā 
tirgū. Nelabvēlīgo ietekmi uz patērētāju 
uzticēšanos vēl vairāk pastiprina 
nevienādais patērētāju aizsardzības līmenis 
Kopienā. Šī problēma ir sevišķi asa, ņemot 
vērā jaunākās tirgus attīstības tendences un 
tādas interneta tirdzniecības tendences kā 
lejuplādēšana un straumēšana.

Or.en

Grozījums Nr. 231
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Regulējuma galveno aspektu pilnīga 
saskaņošana būtiski stiprinās juridisku 
noteiktību gan patērētājiem, gan 
uzņēmējiem. Gan patērētāji, gan uzņēmēji 
varēs paļauties uz vienotu reglamentējošo 
noteikumu sistēmu, kura būs balstīta uz 
skaidri definētiem juridiskiem jēdzieniem, 
kas reglamentē konkrētus aspektus 
attiecībā uz līgumu noslēgšanu starp 
uzņēmumiem un patērētājiem Kopienā. 
Rezultāts būs noteikumu sadrumstalotības 
radīto šķēršļu novēršana un iekšējā tirgus 
izveide šajā teritorijā. Šos šķēršļus var 
novērst, tikai nosakot vienotus 
noteikumus Kopienas līmenī. Turklāt 
patērētājiem tiks nodrošināta patērētāju 
tiesību aizsardzība vienmērīgi augstā 
līmenī visā Kopienā.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 232
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Regulējuma galveno aspektu pilnīga 
saskaņošana būtiski stiprinās juridisku 
noteiktību gan patērētājiem, gan 
uzņēmējiem. Gan patērētāji, gan uzņēmēji 
varēs paļauties uz vienotu reglamentējošo 
noteikumu sistēmu, kura būs balstīta uz 
skaidri definētiem juridiskiem jēdzieniem, 
kas reglamentē konkrētus aspektus 
attiecībā uz līgumu noslēgšanu starp 
uzņēmumiem un patērētājiem Kopienā. 
Rezultāts būs noteikumu sadrumstalotības
radīto šķēršļu novēršana un iekšējā tirgus 
izveide šajā teritorijā. Šos šķēršļus var 
novērst, tikai nosakot vienotus 
noteikumus Kopienas līmenī. Turklāt 

svītrots



AM\836026LV.doc 15/234 PE450.954v01-00

LV

patērētājiem tiks nodrošināta patērētāju 
tiesību aizsardzība vienmērīgi augstā 
līmenī visā Kopienā.

Or.en

Grozījums Nr. 233
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Regulējuma galveno aspektu pilnīga 
saskaņošana būtiski stiprinās juridisku
noteiktību gan patērētājiem, gan 
uzņēmējiem. Gan patērētāji, gan uzņēmēji 
varēs paļauties uz vienotu reglamentējošo 
noteikumu sistēmu, kura būs balstīta uz 
skaidri definētiem juridiskiem jēdzieniem, 
kas reglamentē konkrētus aspektus 
attiecībā uz līgumu noslēgšanu starp 
uzņēmumiem un patērētājiem Kopienā.
Rezultāts būs noteikumu sadrumstalotības 
radīto šķēršļu novēršana un iekšējā tirgus 
izveide šajā teritorijā. Šos šķēršļus var 
novērst, tikai nosakot vienotus 
noteikumus Kopienas līmenī. Turklāt 
patērētājiem tiks nodrošināta patērētāju 
tiesību aizsardzība vienmērīgi augstā 
līmenī visā Kopienā.

(8) Ja vien nav noteikts citādi un saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 169. pantu, šajā direktīvā 
noteiktie pasākumi neattur dalībvalstis no 
stingrāku pasākumu saglabāšanas vai 
noteikšanas, ja ar tiem tiek panākts 
augstāks patērētāju aizsardzības līmenis. 
Tomēr regulējuma galveno aspektu pilnīga 
saskaņošana ir pamatota attiecībā uz 
līgumiem par distances pakalpojumiem 
līgumiem, ko slēdz ārpus uzņēmuma 
telpām, lai nodrošinātu vienotu pieeju 
patērētāju aizsardzībai visā Eiropas 
Savienībā un būtiski palielinātu juridisko
noteiktību gan patērētājiem, gan 
uzņēmējiem. Jomās, kurās notiks 
saskaņošana, gan patērētāji, gan uzņēmēji 
varēs paļauties uz skaidrāku
reglamentējošo noteikumu sistēmu, kura 
būs balstīta uz precīzi definētiem 
juridiskiem jēdzieniem, kas reglamentē 
konkrētus aspektus attiecībā uz līgumu 
noslēgšanu par distances pakalpojumiem 
un līgumiem, ko slēdz ārpus uzņēmuma 
telpām, starp Savienības uzņēmumiem un 
patērētājiem.

Or.fr
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Grozījums Nr. 234
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Regulējuma galveno aspektu pilnīga 
saskaņošana būtiski stiprinās juridisku
noteiktību gan patērētājiem, gan 
uzņēmējiem. Gan patērētāji, gan uzņēmēji 
varēs paļauties uz vienotu reglamentējošo 
noteikumu sistēmu, kura būs balstīta uz 
skaidri definētiem juridiskiem jēdzieniem, 
kas reglamentē konkrētus aspektus 
attiecībā uz līgumu noslēgšanu starp 
uzņēmumiem un patērētājiem Kopienā. 
Rezultāts būs noteikumu sadrumstalotības 
radīto šķēršļu novēršana un iekšējā tirgus 
izveide šajā teritorijā. Šos šķēršļus var 
novērst, tikai nosakot vienotus 
noteikumus Kopienas līmenī. Turklāt 
patērētājiem tiks nodrošināta patērētāju 
tiesību aizsardzība vienmērīgi augstā 
līmenī visā Kopienā.

(8) Ja vien nav noteikts citādi un saskaņā 
ar ES Līguma 159. pantu, šīs direktīvas 
noteikumi neliedz dalībvalstīm ieviest vai 
saglabāt citus noteikumus, ar kuriem tiek 
palielināta patērētāju aizsardzība. Tomēr 
regulējuma galveno aspektu pilnīga 
saskaņošana ir pamatota, lai nodrošinātu 
vienotu regulatīvo sistēmu līgumiem par 
distances pakalpojumiem vai līgumiem, 
ko slēdz ārpus uzņēmuma telpām, un
būtiski palielinātu juridisko noteiktību gan 
patērētājiem, gan uzņēmējiem pārrobežu 
uzņēmējdarbības gadījumā. Šajā 
gadījumā gan patērētāji, gan uzņēmēji 
varēs paļauties uz vienotu reglamentējošo 
noteikumu sistēmu, kura būs balstīta uz 
skaidri definētiem juridiskiem jēdzieniem, 
kas reglamentē konkrētus aspektus 
attiecībā uz līgumu noslēgšanu starp 
uzņēmumiem un patērētājiem Kopienā. 
Tādā veidā patērētājiem tiks nodrošināta 
patērētāju tiesību aizsardzība vienmērīgi 
augstā līmenī visā Savienībā. Turklāt, 
izveidojot vienotus noteikumus Savienības 
līmenī, tiks novērsti nepamatotas 
noteikumu sadrumstalotības radītie šķēršļi 
un tiks pabeigta iekšējā tirgus izveide šajā
jomā.

Or.en

Grozījums Nr. 235
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Regulējuma galveno aspektu pilnīga 
saskaņošana būtiski stiprinās juridisku 
noteiktību gan patērētājiem, gan 
uzņēmējiem. Gan patērētāji, gan uzņēmēji 
varēs paļauties uz vienotu reglamentējošo 
noteikumu sistēmu, kura būs balstīta uz 
skaidri definētiem juridiskiem jēdzieniem, 
kas reglamentē konkrētus aspektus 
attiecībā uz līgumu noslēgšanu starp 
uzņēmumiem un patērētājiem Kopienā. 
Rezultāts būs noteikumu sadrumstalotības 
radīto šķēršļu novēršana un iekšējā tirgus 
izveide šajā teritorijā. Šos šķēršļus var 
novērst, tikai nosakot vienotus noteikumus 
Kopienas līmenī. Turklāt patērētājiem tiks 
nodrošināta patērētāju tiesību aizsardzība 
vienmērīgi augstā līmenī visā Kopienā.

(8) Regulējuma galveno aspektu pilnīga 
saskaņošana būtiski stiprinās juridisku 
noteiktību gan patērētājiem, gan 
uzņēmējiem. Gan patērētāji, gan uzņēmēji 
varēs paļauties uz vienotu reglamentējošo 
noteikumu sistēmu, kura būs balstīta uz 
skaidri definētiem juridiskiem jēdzieniem, 
kas reglamentē konkrētus aspektus 
attiecībā uz līgumu noslēgšanu starp 
uzņēmumiem un patērētājiem Kopienā. 
Rezultāts būs noteikumu sadrumstalotības 
radīto šķēršļu novēršana un iekšējā tirgus 
izveide šajā teritorijā. Šos šķēršļus var 
novērst, tikai nosakot vienotus noteikumus 
Kopienas līmenī. Turklāt patērētājiem tiks 
nodrošināta patērētāju tiesību aizsardzība 
vienmērīgi augstā līmenī visā Kopienā.
Tomēr regulatīvie aspekti attiecas tikai uz 
līgumiem, kas tiek slēgti starp tirgotājiem 
un patērētājiem. Tādēļ šo direktīvu cita 
starpā nevajadzētu attiecināt uz līgumiem, 
kas attiecas uz nodarbinātību, tiesību 
pāreju, ģimenes tiesībām un uzņēmumu 
iekļaušanu un organizāciju vai 
partnerības līgumiem.

Or.en

Grozījums Nr. 236
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Jaunajā patērētāja definīcijā 
vajadzētu iekļaut situācijas, kurās 
patērētājs iegādājās preci vai slēdz līgumu 
par pakalpojuma sniegšanu daļēji 
personiskai, daļēji profesionālai lietošanai 
(jaukta tipa lietojumam).
Daudzas dalībvalstis ir izvēlējušās 
piemērot patērētāju aizsardzības 
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noteikumus arī citām personām un 
organizācijām, piemēram, NVO un nesen 
darbību sākušiem uzņēmumiem, kas 
atrodas tādā pašā situācijā kā patērētāji, 
jo arī viņiem ir ierobežota ietekme un 
kompetence. Tādēļ ir jāļauj dalībvalstīm 
saglabāt esošos aizsargājošos noteikumus 
vai attiecināt tos uz plašāku juridisko un 
fizisko personu loku, kas nav patērētāji.
Aizvien vairāk preču tiek iegādātās vai 
lejuplādētas netaustāmā digitālā formātā. 
Tādēļ ir nepieciešams iekļaut preču 
definīcijā arī šīs netaustāmās preces. Tā 
tiks nodrošināts, ka patērētāju
aizsardzības līmenis ir vienāds neatkarīgi 
no tā, vai viņi iepērkas internetā vai ārpus 
tā.
Preču definīcijā vajadzētu iekļaut arī 
ūdeni, gāzi un elektroenerģiju. Šo nozaru 
iekļaušana direktīvas darbības jomā ir 
nepieciešama tādēļ, ka valsts monopoli 
tiek likvidēti un pakalpojumu sniegšanā 
šajās nozarēs tiek iesaistīti privātā sektora 
uzņēmēji.

Or.en

Grozījums Nr. 237
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Jaunajā patērētāja definīcijā 
vajadzētu iekļaut situācijas, kurās 
patērētājs iegādājās preci vai slēdz līgumu 
par pakalpojuma sniegšanu daļēji 
personiskai, daļēji profesionālai lietošanai 
(jaukta tipa lietojumam).
Daudzas dalībvalstis ir izvēlējušās 
piemērot patērētāju aizsardzības 
noteikumus arī citām personām un 
organizācijām, piemēram, NVO un nesen 
darbību sākušiem uzņēmumiem, kas 



AM\836026LV.doc 19/234 PE450.954v01-00

LV

atrodas tādā pašā situācijā kā patērētāji, 
jo arī viņiem ir ierobežota ietekme un 
kompetence. Tādēļ ir jāļauj dalībvalstīm 
saglabāt esošos aizsargājošos noteikumus 
vai attiecināt tos uz plašāku juridisko un 
fizisko personu loku, kas nav patērētāji.

Or.en

Grozījums Nr. 238
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Aizvien vairāk preču tiek iegādātās 
vai lejuplādētas netaustāmā digitālā 
formātā. Tādēļ ir nepieciešams iekļaut 
preču definīcijā arī šīs netaustāmās 
preces. Tā tiks nodrošināts, ka patērētāju 
aizsardzības līmenis ir vienāds neatkarīgi 
no tā, vai viņi iepērkas internetā vai ārpus 
tā.

Or.en

Grozījums Nr. 239
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
8.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8c) Preču definīcijā vajadzētu iekļaut arī 
ūdeni, gāzi un elektroenerģiju. Šo nozaru 
iekļaušana direktīvas darbības jomā ir 
nepieciešama tādēļ, ka valsts monopoli 
tiek likvidēti un pakalpojumu sniegšanā 
šajās nozarēs ienāk privātā sektora 
uzņēmēji.

Or.en
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Grozījums Nr. 240
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Jomai, kuru saskaņo šī direktīva, 
jāattiecas uz konkrētiem aspektiem līgumu 
slēgšanā starp uzņēmumiem un 
patērētājiem. Tie ir noteikumi par 
informāciju, kas jāsniedz pirms līguma
noslēgšanas un līguma izpildes laikā, par 
atteikuma tiesībām distances līgumos un 
līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, par patērētāju tiesībām saistībā ar
pārdošanas līgumiem un par negodīgiem 
noteikumiem patērētāju līgumos.

(9) Jomai, kuru saskaņo šī direktīva, 
jāattiecas uz konkrētiem aspektiem līgumu 
slēgšanā starp uzņēmumiem un 
patērētājiem. Tie ir noteikumi par 
informāciju, kas jāsniedz pirms līgumu
noslēgšanas un līgumu par distances 
pakalpojumiem vai pakalpojumiem, ko 
sniedz ārpus uzņēmuma telpām, izpildes 
laikā, par atteikuma tiesībām distances 
līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām, par patērētāju tiesībām 
saistībā ar pārdošanas līgumiem un par 
negodīgiem noteikumiem patērētāju 
līgumos; jāsaskaņo arī atsevišķas
patērētāju tiesības saistībā ar pārdošanas 
līgumiem un atsevišķi noteikumi par 
negodīgiem noteikumiem patērētāju 
līgumos.

Or.fr

Grozījums Nr. 241
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Informācija, kas pirms līguma 
noslēgšanas sniedzama uzņēmuma telpās, 
neietilpst šīs direktīvas darbības jomā, jo 
dalībvalstis patur tiesības saglabāt vai 
pieņemt noteikumus par informācijas 
sniegšanu patērētājiem tirdzniecības 
vietās, kas cita starpā attiecas uz:
– galvenajām preču vai pakalpojumu 
īpašībām;
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– preču vai pakalpojumu cenām;
– preces pārdošanas vai pakalpojuma 
sniegšanas nosacījumiem  un
– jebkādiem tirgotāja atbildības 
ierobežojumiem.

Or.fr

Pamatojums

Šis grozījums paskaidro, kādas sekas var būt tad, ja  II un III nodaļu vērš uz patērētāju 
aizsardzību un tiesībām tās neattiecināt uz distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām. 

Grozījums Nr. 242
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Spēkā esošajos Kopienas tiesību 
aktos par patēriņa finanšu 
pakalpojumiem ir daudz noteikumu 
attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Tāpēc 
šīs direktīvas noteikumi attiecas uz 
līgumiem, kuri ir saistīti ar finanšu 
pakalpojumiem, tikai tik lielā mērā, cik ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu trūkstošos 
noteikumus.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 243
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Spēkā esošajos Kopienas tiesību aktos 
par patēriņa finanšu pakalpojumiem ir 
daudz noteikumu attiecībā uz patērētāju 

(11) Lai gan spēkā esošajos Kopienas 
tiesību aktos par patēriņa finanšu 
pakalpojumiem ir daudz noteikumu 
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aizsardzību. Tāpēc šīs direktīvas 
noteikumi attiecas uz līgumiem, kuri ir 
saistīti ar finanšu pakalpojumiem, tikai tik 
lielā mērā, cik ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 
trūkstošos noteikumus.

attiecībā uz patērētāju aizsardzību, 
patērētājiem finanšu pakalpojumu jomā 
vajadzētu gūt labumu no šajā direktīvā 
paredzētajiem pasākumiem, ciktāl ir 
vajadzīgs, lai nodrošinātu trūkstošos 
noteikumus.

Or.en

Grozījums Nr. 244
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Spēkā esošajos Kopienas tiesību aktos 
par patēriņa finanšu pakalpojumiem ir 
daudz noteikumu attiecībā uz patērētāju 
aizsardzību. Tāpēc šīs direktīvas noteikumi 
attiecas uz līgumiem, kuri ir saistīti ar
finanšu pakalpojumiem, tikai tik lielā mērā, 
cik ir vajadzīgs, lai nodrošinātu trūkstošos 
noteikumus.

(11) Spēkā esošajos Kopienas tiesību aktos 
par patēriņa finanšu pakalpojumiem ir 
daudz noteikumu attiecībā uz patērētāju 
aizsardzību. Tāpēc šī direktīvas attiecas uz
finanšu pakalpojumiem, tikai tik lielā mērā, 
cik tie skar negodīgus līgumu 
noteikumus.

Or.de

Grozījums Nr. 245
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Spēkā esošajos Kopienas tiesību aktos 
par patēriņa finanšu pakalpojumiem ir 
daudz noteikumu attiecībā uz patērētāju 
aizsardzību. Tāpēc šīs direktīvas noteikumi 
attiecas uz līgumiem, kuri ir saistīti ar 
finanšu pakalpojumiem, tikai tik lielā 
mērā, cik ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 
trūkstošos noteikumus.

(11) Spēkā esošajos Savienības tiesību 
aktos par dažādiem īpašiem līgumiem vai 
nozarēm, piemēram, finanšu 
pakalpojumiem vai kompleksajiem 
ceļojumiem ir daudz noteikumu attiecībā 
uz patērētāju aizsardzību. Tāpēc šī 
direktīva attiecas uz minētajām nozarēm, 
neskarot citu spēkā esošo Savienības 
tiesību aktu noteikumus.
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Or.fr

Pamatojums

Finanšu pakalpojumi nav vienīgā nozare, uz kuru attiecas īpaši Savienības tiesību akti, kas 
reglamentē noteiktus patērētāju aizsardzības aspektus.  Tādēļ patērētāju tiesību aizsardzības 
direktīvai ir jāattiecas uz konkrētām nozarēm, neskarot citus ES noteikumus.

Grozījums Nr. 246
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Spēkā esošajos Kopienas tiesību aktos 
par patēriņa finanšu pakalpojumiem ir 
daudz noteikumu attiecībā uz patērētāju 
aizsardzību. Tāpēc šīs direktīvas noteikumi 
attiecas uz līgumiem, kuri ir saistīti ar 
finanšu pakalpojumiem, tikai tik lielā 
mērā, cik ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 
trūkstošos noteikumus.

(11) Spēkā esošajos Savienības tiesību 
aktos par patēriņa finanšu pakalpojumiem 
ir daudz noteikumu attiecībā uz patērētāju 
aizsardzību. Tāpēc šīs direktīvas noteikumi 
attiecas uz līgumiem, kuri ir saistīti ar 
finanšu pakalpojumiem tikai attiecībā uz 
negodīgiem noteikumiem šādos patērētāju 
līgumos un lai ļautu piemērot šajā jomā 
stingrākus dalībvalstu noteikumus.

Or.en

Grozījums Nr. 247
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Šī direktīva neskar dalībvalstu 
noteikumu piemērošanu attiecībā uz 
nekustamā īpašuma iegādi un ar 
nekustamo īpašumu saistītajām 
garantijām vai tiesību noteikšanu vai 
nodošanu attiecībā uz nekustamo 
īpašumu.  Tā neaptver arī līgumus, uz 
kuriem attiecas šādi tiesību akti, 
piemēram, līgumus par nekustamā 
īpašuma tirdzniecību un iegādi uz 
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nomaksu.

Or.en

Pamatojums

Priekšlikumā direktīvas darbības jomā pilnīgi pamatoti nav iekļauta nekustamā īpašuma 
pārdošana, lai izvairītos no iejaukšanās dalībvalstu nekustamā īpašuma tiesību aktos 
(20. panta 1.a punkts). Tomēr jāprecizē, ka šī izvairīšanās no iekļaušanas darbības jomā 
attiecas arī uz līgumiem, kas ir nesaraujami saistīti ar nekustamā īpašuma pārdošanu tādēļ, 
ka jaukta tipa līgumi direktīvas darbības jomā būs iekļauti.

Grozījums Nr. 248
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Eiropas Savienībai jāizstrādā 
Eiropas Patērētāju tiesību harta finanšu 
pakalpojumu jomā. Šai hartai ir 
jāvienādo un jāvienkāršo esošie 
noteikumi. Tajā jāprecizē tādas patērētāju 
tiesības kā piekļuve informācijai, savu 
finanšu darījumu vadīšana un 
pārvaldīšana, pienācīgas konsultācijas un 
izglītošana patērētāju tiesību aizsardzības 
jautājumos. Turklāt ir jāveicina 
finansiālā integrācija, jāiestrādā labas 
prakses piemēri no dalībvalstīm, 
jāatvieglo kolektīvās tiesiskās aizsardzības 
principa izmantošana un jāveicina visu 
ieinteresēto pušu līdzdalība. Papildus 
iepriekš minētajam gada pārskatā 
jānovērtē progress hartā noteikto mērķu 
sasniegšanā.

Or.en
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Grozījums Nr. 249
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
11.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11c) Ja šī direktīva pārklājas ar 
Direktīvu 2006/123/EK vai Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2000/31/EK, šī direktīva 
uzskatāma par prioritāru.

Or.en

Grozījums Nr. 250
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
11.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11d) Šo direktīvu vajadzētu piemērot tikai 
tiktāl, ciktāl spēkā esošajos Savienības 
tiesību aktos vai tiesību aktu projektos nav 
citu noteikumu ar tādu pašu mērķi, 
iedabu vai ietekmi, piemēram, tādās jomās 
kā transports vai energoapgāde. Tādēļ šīs 
direktīvas attiecīgos noteikumus nebūtu 
jāpiemēro jomām, uz kurām attiecas šādi 
īpašie noteikumi.

Or.en

Grozījums Nr. 251
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
11.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11e) Šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt 
dalībvalstu iespējas pieņemt vai paturēt 
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savus noteikumus jomās, ko reglamentē 
citi Savienības minimālās saskaņošanas 
tiesību akti.

Or.en

Grozījums Nr. 252
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11f) Par „patērētāju” ir uzskatāma 
jebkura fiziska persona, kura līgumos, uz 
ko attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, 
kas pamatā nav saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju; 
dalībvalstis var saglabāt vai paplašināt šīs 
direktīvas noteikumu piemērošanu 
attiecībā uz juridiskām vai fiziskām 
personām, kuras neuzskata par 
„patērētājiem” iepriekšējā teikuma 
nozīmē, piemēram, NVO, uzņēmumiem 
darbības sākumposmā utt.

Or.en

Grozījums Nr. 253
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
11.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11g) Par „precēm” ir uzskatāmi jebkādi 
materiāli vai nemateriāli priekšmeti, 
tostarp ūdens, gāze un elektrība, izņemot 
lietas, kuras pārdod, īstenojot piespiedu 
izpildi vai izpildot kādu citu tiesas 
nolēmumu.

Or.en
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Grozījums Nr. 254
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
11.h apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11h) Par „tirgotāju” ir uzskatāma 
jebkura fiziska vai juridiska persona un 
jebkura persona vai privāta vai publiska 
vienība, kas rīkojas tirgotāja vārdā vai 
uzdevumā, kura līgumos, uz ko attiecas šī 
direktīva, darbojas nolūkos, kas ir saistīti 
ar šīs personas komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību 
vai profesiju, un jebkura persona, kas 
darbojas tirgotāja vārdā vai uzdevumā 
neatkarīgi no tā, vai šīs personas mērķis ir 
vai nav gūt peļņu savu darbību rezultātā.

Or.en

Grozījums Nr. 255
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
11.i apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11i) Digitālas preces, kas patērētājiem 
tiek izplatītas digitālā formātā un kuru 
gadījumā patērētājs iegūst iespēju šīs 
preces pastāvīgi lietot līdzīgi kā tas notiek 
materiālas preces gadījumā, turklāt tiek 
iegūtas tiesības noglabāt preci savā 
datorā, piemērojot noteikumus par 
tirdzniecības līgumiem, ir uzskatāmas par 
tādām pašām precēm, kādas ir pārējās 
preces.  Formāts, kāda ražojums tiek 
piedāvāts vai pirkts neietekmē patērētāju 
aizsardzības nosacījumus, un patērētājiem 
ir jānodrošina vienāda aizsardzība 
neatkarīgi no tā, vai viņi iegādājas preci 
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internetā vai ārpus tā.

Or.en

Grozījums Nr. 256
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
11.j apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11j) Šī direktīva neskar dalībvalstu 
noteikumus par īpašuma iegādi vai 
iegūšanu vai īpašumtiesību noformēšanu 
vai nodošanu.  Izņēmums attiecas arī uz 
līgumiem, kas saistīti ar šādiem tiesību 
aktiem, īpaši līgumiem par īpašuma 
iegādi no celtniecības uzņēmuma vai īres 
līgumiem.

Or.de

Grozījums Nr. 257
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
11.k apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11k) Šī direktīva neskar dalībvalstu 
noteikumu piemērošanu attiecībā uz 
nekustamā īpašuma iegādi un ar 
nekustamo īpašumu saistītajām 
garantijām vai tiesību noteikšanu vai 
nodošanu attiecībā uz nekustamo 
īpašumu.  Tā neaptver arī līgumus, uz 
kuriem attiecas šādi tiesību akti, 
piemēram, līgumus par nekustamā 
īpašuma tirdzniecību un iegādi uz 
nomaksu.

Or.en
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Grozījums Nr. 258
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
11.l apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11l) Šī direktīva neskar dalībvalstu 
noteikumu piemērošanu attiecībā uz 
nekustamā īpašuma iegādi un ar 
nekustamo īpašumu saistītajām 
garantijām vai tiesību noteikšanu vai 
nodošanu attiecībā uz nekustamo 
īpašumu.  Tā neaptver arī līgumus, uz 
kuriem attiecas šādi tiesību akti, 
piemēram, līgumus par nekustamā 
īpašuma tirdzniecību un iegādi uz 
nomaksu.

Or.en

Pamatojums

Priekšlikumā direktīvas darbības jomā pilnīgi pamatoti nav iekļauta nekustamā īpašuma 
pārdošana, lai izvairītos no iejaukšanās dalībvalstu nekustamā īpašuma tiesību aktos 
(20. panta 1.a punkts). Tomēr jāprecizē, ka šī izvairīšanās no iekļaušanas darbības jomā 
attiecas arī uz līgumiem, kas ir nesaraujami saistīti ar nekustamā īpašuma pārdošanu tādēļ, 
ka jaukta tipa līgumi direktīvas darbības jomā būs iekļauti.

Grozījums Nr. 259
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Jaunajai distances līguma definīcijai 
jāattiecas uz visiem gadījumiem, kad 
pārdošanas un pakalpojumu līgumus 
noslēdz, izmantojot tikai vienu vai vairākus 
distances saziņas līdzekļus (piemēram, 
pasta pasūtījuma kuponu, internetu, 
telefonu vai telefaksu). Tas nodrošinātu 
vienādus darbības noteikumus visiem 
uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar distances 

(12) Jaunajai distances līguma definīcijai 
jāattiecas uz visiem gadījumiem, kad 
pārdošanas un pakalpojumu līgumus 
noslēdz, abām pusēm vienlaikus fiziski 
neesot klāt un izmantojot tikai vienu vai 
vairākus distances saziņas līdzekļus 
(piemēram, pasta pasūtījuma kuponu, 
internetu, telefonu vai telefaksu). Tas 
nodrošinātu vienādus darbības noteikumus 
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pārdošanu. Tas uzlabotu arī juridisko 
noteiktību salīdzinājumā ar pašlaik spēkā 
esošo definīciju, saskaņā ar kuru jābūt 
organizētai distances pārdošanas shēmai, 
kuras darbību līdz līguma noslēgšanas 
brīdim nodrošina tirgotājs.

visiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar 
distances pārdošanu. Tas uzlabotu arī 
juridisko noteiktību salīdzinājumā ar 
pašlaik spēkā esošo definīciju, saskaņā ar 
kuru jābūt organizētai distances pārdošanas 
shēmai, kuras darbību līdz līguma 
noslēgšanas brīdim nodrošina tirgotājs.

Or.fr

Grozījums Nr. 260
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Eiropas tirgiem raksturīgs aizvien 
pieaugošs interneta digitālā satura 
apjoma pieaugums, un aizvien vairāk 
jaunajiem izstrādājumiem un 
pakalpojumiem ir materiāla un digitāla 
formāta satura kombinācija; tādēļ ir 
skaidri jāparedz, ka šī direktīva attiecas 
arī uz digitāliem izstrādājumiem 
(lejuplādējamiem izstrādājumiem un 
programmatūru), attiecībā uz kuriem 
patērētāji iegūst tiesības lietot šos 
izstrādājumus pastāvīgi vai tādā veidā, ko 
var pielīdzināt preces fiziskai iegūšanai 
īpašumā. 

Or.fr

Grozījums Nr. 261
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) No šīs direktīvas darbības jomas 
būtu jāizslēdz azartspēles, tostarp loterijas 
un derības, ņemot vērā šo darbību īpašo 
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specifiku, kuras dēļ dalībvalstīm būtu 
jābūt iespējai piemērot citus vai 
stingrākus patērētāju aizsardzības 
pasākumus.

Or.de

Pamatojums

Saskaņā ar konsekventu Eiropas Savienības Tiesas judikatūru dalībvalstīm ir tiesības 
azartspēļu darbību jomā noteikt iedzīvotāju aizsardzības līmeni un ieviest īpašus patērētāju 
aizsardzības noteikumus. Eiropas Parlaments (2009. gada 9. marta rezolūcija) un Padome 
(darba grupas pašreizējās debates par patērētāju aizsardzību) tam vienmēr ir piekritusi.

Grozījums Nr. 262
António Fernando Correia De Campos

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) No šīs direktīvas darbības jomas 
būtu jāizslēdz azartspēles, tostarp loterijas 
un derības, ņemot vērā šo darbību īpašo 
specifiku, kas liek dalībvalstīm piemērot 
citus vai stingrākus patērētāju 
aizsardzības pasākumus, kuriem nav tieša 
sakara ar iekšējā tirgus pabeigšanu.

Or.en

Grozījums Nr. 263
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) No šīs direktīvas darbības jomas 
būtu jāizslēdz azartspēles, tostarp loterijas 
un derības, ņemot vērā šo darbību īpašo 
specifiku, kas dalībvalstīm liek piemērot 
citus vai stingrākus patērētāju 
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aizsardzības pasākumus.

Or.en

Pamatojums

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.

Grozījums Nr. 264
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) No šīs direktīvas darbības jomas 
būtu jāizslēdz azartspēles, tostarp loterijas 
un derības, ņemot vērā šo darbību īpašo 
specifiku, kas liek dalībvalstīm piemērot 
citus vai stingrākus patērētāju 
aizsardzības pasākumus, kuriem nav tieša 
sakara ar iekšējā tirgus pabeigšanu.

Or.en

Pamatojums

Dalībvalstīs spēkā ir konkrēti valsts noteikumi, lai patērētājus aizsargātu pret risku, kas var 
rasties azartspēlēs. Azartspēļu darbību iekļaušana direktīvas darbības jomā liegtu 
dalībvalstīm paturēt spēkā vai pieņemt daudzus patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus, 
kurus tās uzskata par vajadzīgiem šajā jomā.

Grozījums Nr. 265
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Distances līguma definīcijā nebūtu 
būtiski ietvert konkrētos apstākļus, kādos 
izdarīts piedāvājums vai pārrunāts līgums. 
Patērētāju aizsardzību nedrīkst mazināt 
fakts, ka tirgotājs tikai reizēm nodarbojas 
ar distances pārdošanu vai ka viņš
izmanto organizētu shēmu, kurā darbību 
nodrošina trešā persona, (piemēram, 
tiešsaistes platformu). Tāpat par distances 
līgumu uzskatāms līgums par darījumu, 
kas pārrunāts divpusējā tirgotāja un 
patērētāja sarunā ārpus uzņēmuma 
telpām, ja šis līgums pēc tam noslēgts, 
izmantojot tikai distances saziņas 
līdzekļus (piemēram, internetu vai 
telefonu). Vienkāršāka definīcija veicinās 
juridisko noteiktību tirgotājiem un 
pasargās tos no negodīgas konkurences.

(13) Distances līguma definīcijā nebūtu 
būtiski ietvert konkrētos apstākļus, kādos 
organizēta konkrētā tirdzniecības shēma. 
Patērētāju aizsardzību nedrīkst mazināt 
fakts, ka tirgotājs izmanto organizētu 
shēmu, kurā darbību nodrošina trešā 
persona, (piemēram, tiešsaistes platformu).

Or.de

Pamatojums

Šajā gadījumā noteikumu piemēro tad, ja ne tikai līgums tiek noslēgts bez vienlaicīgas pušu 
fiziskas klātbūtnes, izmantojot tikai distances saziņas līgumus, bet pirms līguma slēgšanas nav 
sniegta arī personiska konsultācija.   Līgumus bieži slēdz bez vienlaicīgas pušu fiziskas 
klātbūtnes, izmantojot distances saziņas līdzekļus, īpaši bieži to dara MVU, kas darbojas 
tirdzniecības nozarē.

Grozījums Nr. 266
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Distances līguma definīcijā nebūtu 
būtiski ietvert konkrētos apstākļus, kādos 
izdarīts piedāvājums vai pārrunāts līgums. 
Patērētāju aizsardzību nedrīkst mazināt 
fakts, ka tirgotājs tikai reizēm nodarbojas 
ar distances pārdošanu vai ka viņš izmanto 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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organizētu shēmu, kurā darbību nodrošina 
trešā persona, (piemēram, tiešsaistes 
platformu). Tāpat par distances līgumu 
uzskatāms līgums par darījumu, kas 
pārrunāts divpusējā tirgotāja un patērētāja 
sarunā ārpus uzņēmuma telpām, ja šis 
līgums pēc tam noslēgts, izmantojot tikai 
distances saziņas līdzekļus (piemēram, 
internetu vai telefonu). Vienkāršāka 
definīcija veicinās juridisko noteiktību 
tirgotājiem un pasargās tos no negodīgas 
konkurences.

Or.de

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 267
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, 
patērētāji jūt psiholoģisku spiedienu 
neatkarīgi no tā, pēc kuras puses lūguma ir 
noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt, lai 
novērstu noteikumu apiešanu gadījumos, 
kad pie patērētājiem vēršas ārpus 
uzņēmuma telpām, līgums, kurš pārrunāts, 
piemēram, pie patērētāja mājās, bet 
noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām.

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Līgumiem, ko slēdz ārpus tirdzniecības 
uzņēmuma telpām, ir raksturīgs tas, ka 
patērētājs nav sagatavojies līguma 
apspriešanai un uz viņu tiek izdarīts 
psiholoģisks spiediens neatkarīgi no tā, pēc 
kuras puses iniciatīvas ir noticis tirgotāja 
apmeklējums. Turklāt, lai novērstu 
noteikumu apiešanu gadījumos, kad pie 
patērētājiem vēršas ārpus uzņēmuma 
telpām, līgums, kurš pārrunāts, piemēram, 
pie patērētāja mājās, bet noslēgts veikalā, 
uzskatāms par līgumu, kas noslēgts ārpus 
uzņēmuma telpām.
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Tajā pašā laikā līgumi, kurus saskaņā ar 
dalībvalstu tiesību aktiem nostiprina 
valsts ierēdnis, nav saistīti ar situācijām, 
kurās uz patērētāju tiek izdarīts šāds 
ārkārtīgi spēcīgs psiholoģisks spiediens. 
Līdz ar to šādus līgumus neuzskata nedz 
par tādiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, nedz par distances līgumiem šīs 
direktīvas izpratnē.

Or.en

Pamatojums

The concept of the conclusion of an ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
many Member States also apply to contracts which, due to the participation of a public 
official in the conclusion procedure, already ensure that the objectives envisaged by the 
directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and guaranteeing 
that he/she is provided with detailed information, are fully fulfilled. Such participation of a 
public official bound by the law to be impartial and to provide detailed information for the 
parties comprehensively guarantees that the consumer will only conclude a contract after due 
reflection and in full awareness of its legal scope. Consequently, it is not appropriate to 
include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach on the national 
systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment also corresponds 
to the EC acquis.

Grozījums Nr. 268
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, 
patērētāji jūt psiholoģisku spiedienu
neatkarīgi no tā, pēc kuras puses lūguma ir 
noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt, lai 

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, 
patērētāji neilgu laiku atrodas īpašā 
situācijā, kas atšķiras no situācijas 
veikalā, proti, šī situācija ir psiholoģiski 
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novērstu noteikumu apiešanu gadījumos, 
kad pie patērētājiem vēršas ārpus 
uzņēmuma telpām, līgums, kurš pārrunāts, 
piemēram, pie patērētāja mājās, bet 
noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu,
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām.

atšķirīga un atšķiras arī iespējas 
salīdzināt preces un to cenas, neatkarīgi 
no tā, pēc kuras puses iniciatīvas ir noticis 
tirgotāja apmeklējums. Turklāt, lai 
novērstu noteikumu apiešanu gadījumos, 
kad pie patērētājiem vēršas ārpus 
uzņēmuma telpām, līgums, kurš pārrunāts, 
piemēram, pie patērētāja mājās, bet 
noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām.
Tomēr iepriekš minētā definīcija 
neattiecas uz līgumiem, kuru gadījumā 
summa, kas jāmaksā patērētājam, 
nepārsniedz EUR 20, lai piemēram, ielu 
tirgotāji, kas nepastarpināti pārdod preci, 
netiktu apgrūtināti ar informācijas 
sniegšanas pienākumiem.  Šādos 
gadījumos nav nepieciešams paredzēt arī 
līguma laušanas tiesības, jo šāda 
darījuma sekas ir viegli saprotamas.

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo 3. grozījumu.

Grozījums Nr. 269
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, 
patērētāji jūt psiholoģisku spiedienu 
neatkarīgi no tā, pēc kuras puses lūguma 
ir noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt, 
lai novērstu noteikumu apiešanu 
gadījumos, kad pie patērētājiem vēršas 

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Negaidīta ierašanās mājās vai darba vietā 
var pārsteigt patērētāju nesagatavotu, un 
var izveidoties īpašs psiholoģiskais 
spiediens iegādāties preci. Turklāt šādos 
apstākļos patērētājam nav iespēju 
salīdzināt piedāvātās preces cenu un 
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ārpus uzņēmuma telpām, līgums, kurš 
pārrunāts, piemēram, pie patērētāja 
mājās, bet noslēgts veikalā, uzskatāms par 
līgumu, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām.

kvalitāti ar citu preču cenu un kvalitāti. 
Šo faktoru nav, ja līgumu slēdz veikalā 
vai vietā, uz kuru patērētājs devies ar 
nodomu slēgt līgumu.  Līdz ar to uz šiem 
gadījumiem, piemēram, ja patērētājs ir 
aicinājis tirgotāju ierasties pie viņa mājās, 
nav arī vajadzības attiecināt īpašus 
patērētāju aizsardzības noteikumus.
Turklāt, lai novērstu noteikumu apiešanu, 
līgumi, kas stājas spēkā pēc tam, kad pie 
patērētājiem vēršas ārpus uzņēmuma 
telpām (piemēram, uz ielas), bet kas tiek 
noslēgti veikalā, vai līgumi, kas tiek 
noslēgti reklāmas izbraukuma laikā, 
uzskatāmi par līgumiem, kas noslēgti
ārpus uzņēmuma telpām.

Or.de

Pamatojums

Izņēmums no līgumtiesību pamatprincipa, kas paredz, ka līgumi ir jāpilda, paredzot 
atteikuma tiesības, pārliecina, balstoties tikai uz īpašu pamatojumu, kā tas būtu pārsteiguma 
situācijās, piemēram, ja patērētājs tiek neaicināti apmeklēts dzīvoklī vai uzrunāts uz ielas. 
Patērētāji neatrodas pārsteiguma situācijā, ja paši ir aicinājuši tirgotājus ierasties pie viņiem 
mājās.

Grozījums Nr. 270
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, 
patērētāji jūt psiholoģisku spiedienu
neatkarīgi no tā, pēc kuras puses lūguma ir 
noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt, lai 
novērstu noteikumu apiešanu gadījumos, 
kad pie patērētājiem vēršas ārpus 

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, proti, 
vidē, kas nav darījumu vide, patērētāji var 
atrasties negaidītā situācijā, ja tiek izteikts 
komerciāls piedāvājums, neatkarīgi no tā, 
pēc kuras puses iniciatīvas ir noticis 
tirgotāja apmeklējums Turklāt, lai novērstu 
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uzņēmuma telpām, līgums, kurš pārrunāts, 
piemēram, pie patērētāja mājās, bet 
noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām.

noteikumu apiešanu gadījumos, kad pie 
patērētājiem vēršas ārpus uzņēmuma 
telpām, līgums, kurš pārrunāts, piemēram, 
pie patērētāja mājās, bet noslēgts veikalā, 
uzskatāms par līgumu, kas noslēgts ārpus 
uzņēmuma telpām.

Or.it

Grozījums Nr. 271
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, 
patērētāji jūt psiholoģisku spiedienu
neatkarīgi no tā, pēc kuras puses lūguma ir 
noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt, lai 
novērstu noteikumu apiešanu gadījumos, 
kad pie patērētājiem vēršas ārpus 
uzņēmuma telpām, līgums, kurš pārrunāts, 
piemēram, pie patērētāja mājās, bet 
noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām.

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, proti, 
vidē, kas nav darījumu vide, patērētāji var 
atrasties negaidītā situācijā, ja tiek izteikts 
komerciāls piedāvājums, neatkarīgi no tā, 
pēc kuras puses iniciatīvas ir noticis 
tirgotāja apmeklējums Turklāt, lai novērstu 
noteikumu apiešanu gadījumos, kad pie 
patērētājiem vēršas ārpus uzņēmuma 
telpām, līgums, kurš pārrunāts, piemēram, 
pie patērētāja mājās, bet noslēgts veikalā, 
uzskatāms par līgumu, kas noslēgts ārpus 
uzņēmuma telpām.

Or.it

Grozījums Nr. 272
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma (14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
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telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, 
patērētāji jūt psiholoģisku spiedienu
neatkarīgi no tā, pēc kuras puses lūguma ir 
noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt, lai 
novērstu noteikumu apiešanu gadījumos, 
kad pie patērētājiem vēršas ārpus 
uzņēmuma telpām, līgums, kurš pārrunāts, 
piemēram, pie patērētāja mājās, bet 
noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām.

telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Līgumiem, ko slēdz ārpus uzņēmuma 
telpām, raksturīgs tas, ka patērētāji nav 
sagatavojušies līguma apspriešanai un uz 
brīdi atrodas īpašā situācijā gan no 
psiholoģiskā viedokļa, gan attiecībā uz 
iespējām salīdzināt līguma noteikumus un 
cenas neatkarīgi no tā, pēc kuras puses 
iniciatīvas ir noticis tirgotāja apmeklējums. 
Turklāt, lai novērstu noteikumu apiešanu 
gadījumos, kad pie patērētājiem vēršas 
ārpus uzņēmuma telpām, līgums, kurš 
pārrunāts, piemēram, pie patērētāja mājās, 
bet noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām.

Or.fr

Grozījums Nr. 273
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, 
patērētāji jūt psiholoģisku spiedienu 
neatkarīgi no tā, pēc kuras puses lūguma ir 
noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt, lai 
novērstu noteikumu apiešanu gadījumos, 
kad pie patērētājiem vēršas ārpus 
uzņēmuma telpām, līgums, kurš pārrunāts, 
piemēram, pie patērētāja mājās, bet 
noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām.

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, 
patērētāji jūt psiholoģisku spiedienu 
neatkarīgi no tā, pēc kuras puses lūguma ir 
noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt, lai 
novērstu noteikumu apiešanu gadījumos, 
kad pie patērētājiem vēršas ārpus 
uzņēmuma telpām, līgums, kurš pārrunāts 
iepriekš nepieteikta tirgotāja 
apmeklējuma laikā, piemēram, pie 
patērētāja mājās, bet noslēgts veikalā, 
uzskatāms par līgumu, kas noslēgts ārpus 
uzņēmuma telpām.
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Or.en

Grozījums Nr. 274
Philippe Juvin, Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, 
patērētāji jūt psiholoģisku spiedienu 
neatkarīgi no tā, pēc kuras puses lūguma ir 
noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt, lai 
novērstu noteikumu apiešanu gadījumos, 
kad pie patērētājiem vēršas ārpus 
uzņēmuma telpām, līgums, kurš pārrunāts, 
piemēram, pie patērētāja mājās, bet 
noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām.

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, 
patērētāji jūt psiholoģisku spiedienu 
neatkarīgi no tā, pēc kuras puses lūguma ir 
noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt, lai 
novērstu noteikumu apiešanu gadījumos, 
kad pie patērētājiem vēršas ārpus 
uzņēmuma telpām, līgums, kurš pārrunāts, 
piemēram, pie patērētāja mājās, bet 
noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām.

Tādi līgumi, kurus saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem nostiprina valsts ierēdnis, 
nerada no psiholoģiskā viedokļa 
neparastu situāciju. Šādus līgumus 
neuzskata par ārpus uzņēmuma telpām 
noslēgtiem līgumiem vai distances 
līgumiem šīs direktīvas izpratnē.

Or.fr

Pamatojums

Valsts ierēdņa iesaistīšana, kuram saskaņā ar likumu ir jābūt neatkarīgam un jāsniedz pusēm 
detalizēta juridiskā informācija, nodrošina patērētājiem augstu aizsardzības līmeni un ļauj 
pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu bez psiholoģiska spiediena. Līdz ar to nav pamata 
iekļauta šāda tipa līgumus direktīvas darbības jomā.



AM\836026LV.doc 41/234 PE450.954v01-00

LV

Grozījums Nr. 275
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, 
patērētāji jūt psiholoģisku spiedienu 
neatkarīgi no tā, pēc kuras puses lūguma ir 
noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt, lai 
novērstu noteikumu apiešanu gadījumos, 
kad pie patērētājiem vēršas ārpus 
uzņēmuma telpām, līgums, kurš pārrunāts, 
piemēram, pie patērētāja mājās, bet 
noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām.

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Līgumiem, ko slēdz ārpus tirdzniecības 
uzņēmuma telpām, ir raksturīgs tas, ka 
patērētājs nav sagatavojies līguma 
apspriešanai un jūt psiholoģisku spiedienu 
neatkarīgi no tā, pēc kuras puses iniciatīvas
ir noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt, 
lai novērstu noteikumu apiešanu 
gadījumos, kad pie patērētājiem vēršas 
ārpus uzņēmuma telpām, līgums, kurš 
pārrunāts, piemēram, pie patērētāja mājās, 
bet noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām.
Turpretim tad, ja līgumus nostiprina 
valsts ierēdnis atbilstīgi dalībvalsts tiesību 
aktiem, šāda sarežģīta psiholoģiska 
situācija nerodas. Tādēļ šīs direktīvas 
izpratnē šādus līgumus neuzskata nedz 
par līgumiem, ko slēdz ārpus uzņēmuma 
telpām, nedz par distances līgumiem. 

Or.de

Grozījums Nr. 276
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām iepriekš 
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piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā.
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, 
patērētāji jūt psiholoģisku spiedienu 
neatkarīgi no tā, pēc kuras puses lūguma 
ir noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt,
lai novērstu noteikumu apiešanu 
gadījumos, kad pie patērētājiem vēršas 
ārpus uzņēmuma telpām, līgums, kurš 
pārrunāts, piemēram, pie patērētāja mājās, 
bet noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām.

nesaskaņota apmeklējuma laikā, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Lai novērstu noteikumu apiešanu 
gadījumos, kad pie patērētājiem vēršas 
ārpus uzņēmuma telpām, līgums, kurš 
pārrunāts, piemēram, pie patērētāja mājās, 
bet noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām. 
Līgumus, kurus saskaņā ar dalībvalstu 
tiesību aktiem nostiprina valsts ierēdnis, 
šīs direktīvas piemērošanai neuzskata par 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, vai distances līgumiem. 

Or.en

Grozījums Nr. 277
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai izvairītos no nesamērīgiem 
šķēršļiem uzņēmējdarbības darījumiem, 
uz līgumiem, ko parasti slēdz ārpus 
uzņēmuma telpām, vai gadījumos, kad 
darījumu veids ir tāds, ka uzņēmums 
neveic uzņēmējdarbību vienā noteiktā 
vietā, no šo prasību izpildes atbrīvo, ja 
darījumu abas puses veic nekavējoties un 
darījuma summa nepārsniedz EUR 50, kā 
tas notiek ēdiena un dzēriena izbraukumu 
tirdzniecības gadījumā sporta vai izklaides 
pasākumos, attiecībā uz līgumsaistībām, 
kas iestājas atrakciju laukumos, kad 
darbinieki iekasē maksu par 
pakalpojumu, attiecībā uz ziedu 
tirdzniecību uz ielas vai ekskursijām, 
izmantojot dažādus transportlīdzekļus. 

Or.de

Pamatojums

Iekļaujot atsauci uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, nevis apmeklējumiem 
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mājās vai darba vietā, kā tas ir formulēts pašreiz spēkā esošajā direktīvā par līgumiem, kas 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, ievērojami paplašinās darbības joma, attiecinot direktīvu 
arī uz ikdienišķiem darījumiem, ko veic ārkārtīgi nelieli uzņēmumi un attiecībā uz kuriem līdz 
šim nekādas problēmas nav radušās.   Lai direktīva atbilstu Mazās uzņēmējdarbības aktam, ir 
vajadzīgas elastīgas atkāpes.

Grozījums Nr. 278
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Par uzņēmuma telpām jāuzskata arī 
ikviena veida telpas (piemēram, veikali vai 
kravas automašīnas), kuras tirgotājs 
izmanto kā pastāvīgu vietu 
uzņēmējdarbības veikšanai. Tirgus būdas 
un stendi gadatirgos jāuzskata par 
uzņēmuma telpām arī tad, ja tirgotājs tās 
izmanto īslaicīgi. Citas telpas, kuras 
tirgotājs tikai īrē uz neilgu laiku un kurās 
nav iekārtots viņa birojs (piemēram, 
viesnīcas, restorāni, konferenču zāles, 
kinoteātri, ko īrē tirgotāji, kuriem tur nav 
iekārtots birojs), nav uzskatāmas par 
uzņēmuma telpām. Tāpat par uzņēmuma 
telpām nav uzskatāmas visu veidu 
sabiedriskās telpas, ieskaitot sabiedrisko 
transportu vai citas sabiedriskās vietas, un 
privāti mājokļi vai darbavietas.

(15) Par uzņēmuma telpām jāuzskata arī 
ikviena veida telpas (piemēram, veikali,
kravas automašīnas vai taksometri), kuras 
tirgotājs izmanto kā pastāvīgu vietu 
uzņēmējdarbības veikšanai. Šajā definīcijā 
iekļauj arī sabiedrisko transportu. Tirgus 
būdas un stendi gadatirgos jāuzskata par 
uzņēmuma telpām arī tad, ja tirgotājs tās 
izmanto īslaicīgi. Citas telpas, kuras 
tirgotājs tikai īrē uz neilgu laiku un kurās 
nav iekārtots viņa birojs (piemēram, 
viesnīcas, restorāni, konferenču zāles, 
kinoteātri, ko īrē tirgotāji, kuriem tur nav 
iekārtots birojs), nav uzskatāmas par 
uzņēmuma telpām. Tāpat par uzņēmuma 
telpām nav uzskatāmas visu veidu 
sabiedriskās telpas, ieskaitot sabiedrisko 
transportu vai citas sabiedriskās vietas, un 
privāti mājokļi vai darbavietas.

Or.en

Grozījums Nr. 279
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Par uzņēmuma telpām jāuzskata arī (15) Par uzņēmuma telpām jāuzskata arī 
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ikviena veida telpas (piemēram, veikali vai 
kravas automašīnas), kuras tirgotājs 
izmanto kā pastāvīgu vietu 
uzņēmējdarbības veikšanai. Tirgus būdas 
un stendi gadatirgos jāuzskata par 
uzņēmuma telpām arī tad, ja tirgotājs tās 
izmanto īslaicīgi. Citas telpas, kuras 
tirgotājs tikai īrē uz neilgu laiku un kurās 
nav iekārtots viņa birojs (piemēram, 
viesnīcas, restorāni, konferenču zāles, 
kinoteātri, ko īrē tirgotāji, kuriem tur nav 
iekārtots birojs), nav uzskatāmas par 
uzņēmuma telpām. Tāpat par uzņēmuma 
telpām nav uzskatāmas visu veidu 
sabiedriskās telpas, ieskaitot sabiedrisko 
transportu vai citas sabiedriskās vietas, un 
privāti mājokļi vai darbavietas.

ikviena veida telpas (piemēram, veikali vai 
kravas automašīnas), kuras tirgotājs 
izmanto kā pastāvīgu vietu darbības
veikšanai. Tirgus būdas un stendi 
gadatirgos jāuzskata par uzņēmuma telpām 
arī tad, ja tirgotājs tās izmanto īslaicīgi. 
Citas telpas, kuras tirgotājs tikai īrē uz 
neilgu laiku un kurās nav iekārtots viņa 
birojs (piemēram, viesnīcas, restorāni, 
konferenču zāles, kinoteātri, ko īrē 
tirgotāji, kuriem tur nav iekārtots birojs), 
nav uzskatāmas par uzņēmuma telpām. 
Tāpat par uzņēmuma telpām nav 
uzskatāmas visu veidu sabiedriskās telpas, 
ieskaitot sabiedrisko transportu vai citas 
sabiedriskās vietas, un privāti mājokļi vai 
darbavietas.

Or.de

Grozījums Nr. 280
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Par uzņēmuma telpām jāuzskata arī 
ikviena veida telpas (piemēram, veikali vai 
kravas automašīnas), kuras tirgotājs 
izmanto kā pastāvīgu vietu 
uzņēmējdarbības veikšanai. Tirgus būdas 
un stendi gadatirgos jāuzskata par 
uzņēmuma telpām arī tad, ja tirgotājs tās 
izmanto īslaicīgi. Citas telpas, kuras 
tirgotājs tikai īrē uz neilgu laiku un kurās 
nav iekārtots viņa birojs (piemēram, 
viesnīcas, restorāni, konferenču zāles, 
kinoteātri, ko īrē tirgotāji, kuriem tur nav 
iekārtots birojs), nav uzskatāmas par 
uzņēmuma telpām. Tāpat par uzņēmuma 
telpām nav uzskatāmas visu veidu 
sabiedriskās telpas, ieskaitot sabiedrisko 
transportu vai citas sabiedriskās vietas, un 
privāti mājokļi vai darbavietas.

(15) Par “uzņēmuma telpām” ir 
uzskatāmas jebkuras pārvietojamas vai 
nepārvietojamas mazumtirdzniecības 
telpas, ieskaitot sezonas 
mazumtirdzniecības telpas, kurās tirgotājs 
veic pastāvīgu darbību. Tirgus būdas un 
stendus gadatirgos neuzskata par 
uzņēmuma telpām arī tad, ja tirgotājs tās 
izmanto īslaicīgi. Citas telpas, kuras 
tirgotājs tikai īrē uz neilgu laiku un kurās 
nav iekārtots viņa birojs (piemēram, 
viesnīcas, restorāni, konferenču zāles, 
kinoteātri, ko īrē tirgotāji, kuriem tur nav 
iekārtots birojs), nav uzskatāmas par 
uzņēmuma telpām. Tāpat par uzņēmuma 
telpām nav uzskatāmas visu veidu 
sabiedriskās telpas, ieskaitot sabiedrisko 
transportu vai citas sabiedriskās vietas, un 



AM\836026LV.doc 45/234 PE450.954v01-00

LV

privāti mājokļi vai darbavietas.

Or.en

Grozījums Nr. 281
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Par uzņēmuma telpām jāuzskata arī 
ikviena veida telpas (piemēram, veikali vai 
kravas automašīnas), kuras tirgotājs 
izmanto kā pastāvīgu vietu 
uzņēmējdarbības veikšanai. Tirgus būdas 
un stendi gadatirgos jāuzskata par 
uzņēmuma telpām arī tad, ja tirgotājs tās 
izmanto īslaicīgi. Citas telpas, kuras 
tirgotājs tikai īrē uz neilgu laiku un kurās 
nav iekārtots viņa birojs (piemēram, 
viesnīcas, restorāni, konferenču zāles, 
kinoteātri, ko īrē tirgotāji, kuriem tur nav 
iekārtots birojs), nav uzskatāmas par 
uzņēmuma telpām. Tāpat par uzņēmuma 
telpām nav uzskatāmas visu veidu 
sabiedriskās telpas, ieskaitot sabiedrisko 
transportu vai citas sabiedriskās vietas, un 
privāti mājokļi vai darbavietas.

(15) Par uzņēmuma telpām jāuzskata arī 
ikviena veida telpas (piemēram, veikali,
taksometri vai kravas automašīnas), kuras 
tirgotājs izmanto kā pastāvīgu vietu 
uzņēmējdarbības veikšanai. Tirgus būdas 
gadatirgos jāuzskata par uzņēmuma telpām 
arī tad, ja tirgotājs tās izmanto īslaicīgi. 
Citas telpas, kuras tirgotājs tikai īrē uz 
neilgu laiku un kurās nav iekārtots viņa 
birojs (piemēram, viesnīcas, restorāni, 
konferenču zāles, kinoteātri, ko īrē 
tirgotāji, kuriem tur nav iekārtots birojs), 
nav uzskatāmas par uzņēmuma telpām. 
Tāpat par uzņēmuma telpām nav 
uzskatāmas visu veidu sabiedriskās telpas, 
ieskaitot sabiedrisko transportu vai citas 
sabiedriskās vietas, un privāti mājokļi vai 
darbavietas.

Or.fr

Pamatojums

Taksometri tiek iekļauti pārvietojamu uzņēmuma telpu definīcijā, un tos var iekļaut arī 
minētajos piemēros. Kas attiecas uz tirgus stendiem, jānodrošina konsekvence ar iesniegto 
grozījumu par uzņēmuma telpu definīciju.

Grozījums Nr. 282
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Par uzņēmuma telpām jāuzskata arī 
ikviena veida telpas (piemēram, veikali vai
kravas automašīnas), kuras tirgotājs 
izmanto kā pastāvīgu vietu 
uzņēmējdarbības veikšanai. Tirgus būdas 
un stendi gadatirgos jāuzskata par 
uzņēmuma telpām arī tad, ja tirgotājs tās 
izmanto īslaicīgi. Citas telpas, kuras 
tirgotājs tikai īrē uz neilgu laiku un kurās 
nav iekārtots viņa birojs (piemēram, 
viesnīcas, restorāni, konferenču zāles, 
kinoteātri, ko īrē tirgotāji, kuriem tur nav 
iekārtots birojs), nav uzskatāmas par 
uzņēmuma telpām. Tāpat par uzņēmuma 
telpām nav uzskatāmas visu veidu 
sabiedriskās telpas, ieskaitot sabiedrisko 
transportu vai citas sabiedriskās vietas, un 
privāti mājokļi vai darbavietas.

(15) Par uzņēmuma telpām jāuzskata arī 
ikviena veida telpas (piemēram, veikali vai 
kravas automašīnas), kuras tirgotājs 
izmanto kā pastāvīgu vietu 
uzņēmējdarbības veikšanai. Citas telpas, 
kuras tirgotājs tikai īrē uz neilgu laiku un 
kurās nav iekārtots viņa birojs (piemēram, 
viesnīcas, restorāni, konferenču zāles, 
kinoteātri, ko īrē tirgotāji, kuriem tur nav 
iekārtots birojs), nav uzskatāmas par 
uzņēmuma telpām. Tāpat par uzņēmuma 
telpām nav uzskatāmas visu veidu 
sabiedriskās telpas, ieskaitot sabiedrisko 
transportu vai citas sabiedriskās vietas, un 
privāti mājokļi vai darbavietas.

Or.en

Grozījums Nr. 283
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Digitālas preces, ko nodod 
patērētājam digitālā formātā un attiecībā 
uz kurām patērētājs iegūst pastāvīgas 
lietošanas tiesības, piemērojot noteikumus 
par tirdzniecības līgumiem, uzskata par 
precēm.

Or.en

Grozījums Nr. 284
Werner Langen, Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra 
formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un cietais disks 
datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai 
pdf datni.

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā jāietver jebkādi rakstiski 
paziņojumi, it īpaši dokumenti papīra 
formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un cietais disks 
datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai 
pdf datni. Jebkura saziņa, izmantojot 
elektroniskus līdzekļus, kas paliekoši 
saglabā vienošanos paliekošā nesējā, ir 
līdzvērtīga rakstiskai formai.

Or.de

Pamatojums

E-pasti jāuzskata par piemērotu nesēju paliekošai rakstisku paziņojumu saglabāšanai (teksta 
formātā).  Tas precīzi jāatspoguļo definīcijā, lai nodrošinātu, ka direktīva atbilst modernajām 
tehnoloģijām un standarta praksei. Pretējā gadījumā informāciju var nodot tikai, izmantojot 
CD-ROM, DVD vai USB atmiņas kartes un tamlīdzīgas ierīces.  Tas būtu pretrunā ierastajai 
praksei, kad informāciju galvenokārt nodod, izmantojot e-pastu, kā arī papīra formātā.

Grozījums Nr. 285
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pastāvīga informācijas nesēja
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti 
papīra formātā, USB atmiņas kartes, CD-
ROM, DVD, atmiņas kartes un cietais 
disks datorā, kurā glabā elektronisko pastu 
vai pdf datni.

(16) Par pastāvīgiem informācijas 
nesējiem it īpaši būtu jāuzskata papīra 
formāts, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un datoru cietie 
diski, kuros glabā elektronisko pastu vai 
negrozāmā veidā ierakstītas datnes.
Interneta tīmekļa vietnes nebūtu 
uzskatāmas par pastāvīgiem informācijas 
nesējiem.

Or.de
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Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo 4. grozījumu.

Grozījums Nr. 286
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pastāvīga informācijas nesēja
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti 
papīra formātā, USB atmiņas kartes, CD-
ROM, DVD, atmiņas kartes un cietais 
disks datorā, kurā glabā elektronisko pastu 
vai pdf datni.

(16) Par pastāvīgiem informācijas 
nesējiem it īpaši būtu jāuzskata papīra 
formāts, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un datoru cietie 
diski, kuros glabā elektronisko pastu vai 
negrozāmā veidā ierakstītas datnes.
Interneta tīmekļa vietnes nebūtu 
uzskatāmas par pastāvīgiem informācijas 
nesējiem. Jebkura saziņa, izmantojot 
elektroniskus līdzekļus, kas paliekoši 
saglabā vienošanos paliekošā nesējā, 
uzskatāma par līdzvērtīgu rakstiskai 
formai.

Or.de

Pamatojums

“Rakstiski” definīcijā ņemts vērā fakts, ka dzīvē bieži vien informāciju sniedz gan pa 
elektronisko pastu, gan uz papīra.  Šī pieeja atbilst Padomes Regulas (EK)Nr. 44/2001 par 
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 23. panta 2. punktā izmantotajai pieejai 
attiecībā uz vienošanos par jurisdikciju. 

Grozījums Nr. 287
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra 

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra 
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formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un cietais disks 
datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai 
pdf datni.

formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un datoru cietie 
diski, kuros datnes vai e-pastus glabā 
nemaināmā formātā. Ja vien interneta 
vietnes neatbilst šiem kritērijiem, tas 
neuzskata par pastāvīgiem informācijas 
nesējiem.

Or.it

Grozījums Nr. 288
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra 
formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un cietais disks 
datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai 
pdf datni.

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā  jāietver īpaši dokumenti papīra 
formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un datoru cietie 
diski, kuros datnes vai e-pastus glabā 
nemaināmā formātā. Elektronisko pastu, 
interneta vietnes, kā arī ziņas SMS un 
MMS formātā var uzskatīt par 
pastāvīgiem informācijas nesējiem, ja 
puses var saglabāt patērētāja un tirgotāja 
saziņas saturu.

Or.it

Pamatojums

L’emendamento chiarifica il concetto second oil quale “La posta elettronica e i siti web di 
Internet in quanto tali non sono annoverati tra i supporti durevoli”.Cio’ porterebbe alla 
conclusione che tutte le informazioni dei commercianti debbano essere fornite via posta.
Questo non risponderebbe a criteri di efficienza, soprattutto in vista dell’obbligo a fornire 
informazioni prima della conclusione del contratto. Si tratta di un problema anche per il 
consumatore, che si troverebbe costretto a informare il commerciante tramite un supporto 
durevole, qualora non desideri ricevere il bene. Il consumatore, per questioni di velocita’, 
preferira’ infatti usare una e-mail in buona parte dei casi.
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Grozījums Nr. 289
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra 
formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un cietais disks 
datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai 
pdf datni.

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra 
formātā un dažādas lielas ietilpības datu 
glabāšanas ierīces (piemēram, USB 
atmiņas kartes, CD-ROM, atmiņas kartes 
un datoru cietie diski), kuros glabā 
elektronisko pastu vai datus nemaināmā 
formātā.

Or.fr

Grozījums Nr. 290
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pastāvīga informācijas nesēja
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti 
papīra formātā, USB atmiņas kartes, CD-
ROM, DVD, atmiņas kartes un cietais 
disks datorā, kurā glabā elektronisko pastu 
vai pdf datni.

(16) Par pastāvīgiem informācijas 
nesējiem it īpaši būtu jāuzskata papīra 
formāts, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un datoru cietie 
diski, kuros glabā elektronisko pastu, 
interneta vietnes vai datnes.

Or.en

Grozījums Nr. 291
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra 

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra 
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formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un cietais disks 
datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai 
pdf datni.

formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un cietais disks 
datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai 
datnes nemaināmā formātā izmantošanai 
nākotnē.

Or.en

Grozījums Nr. 292
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra 
formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un cietais disks 
datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai 
pdf datni.

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra 
formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un cietais disks 
datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai 
datnes nemaināmā formātā izmantošanai 
nākotnē. Ja vien interneta vietnes 
neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, 
internetu kā tādu neuzskata par pastāvīgu 
informācijas nesēju.

Or.en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka direktīva ir aktuāla arī nākotnē, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, 
jāievieto atsauce uz datu nesēja piemērotību nemaināmai datu glabāšanai, lai tos varētu 
izmantot nākotnē, ļaujot informāciju droši glabāt gan patērētāju, gan tirgotāju vajadzībām.

Grozījums Nr. 293
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra 

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra 



PE450.954v01-00 52/234 AM\836026LV.doc

LV

formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un cietais disks 
datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai 
pdf datni.

formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un cietais disks 
datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai 
datnes nemaināmā formātā izmantošanai 
nākotnē. Ja vien interneta vietnes 
neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, 
internetu kā tādu neuzskata par pastāvīgu 
informācijas nesēju.

Or.en

Pamatojums

Pastāvīga informācijas nesēja definīcijai ir jābūt izmantojamai arī nākotnē, ņemot vērā 
tehnoloģiju attīstību, un tādai, kas ļauj droši glabāt informāciju gan patērētāju, gan tirgotāju 
vajadzībām. Pilnīga saskaņošana.

Grozījums Nr. 294
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra 
formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un cietais disks 
datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai 
pdf datni.

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra 
formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un cietais disks 
datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai 
pdf datni. Lai īstenotu labāka regulējuma 
politiku un piedāvātu piemērotu 
risinājumu pierādījumu uzglabāšanai 
konflikta gadījumiem, arī elektroniskajam 
pastam ir jāietilpst šajā definīcijā.

Or.en

Grozījums Nr. 295
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra 
formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un cietais disks 
datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai 
pdf datni.

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra 
formātā, USB atmiņas kartes, CD-ROM, 
DVD, atmiņas kartes un cietais disks 
datorā, kurā glabā elektronisko pastu vai 
datora datni. Tas, cik ilgi informācija ir 
jāuzglabā, ir atkarīgs no attiecīgās preces 
vai pakalpojuma īpašībām. Ja tirgotājam 
vai patērētājam ir pienākums sniegt 
informāciju, izmantojot pastāvīgu 
informācijas nesēju, pietiek, ja šādu 
informāciju pastāvīgā informācijas nesējā 
sniedz pienācīgi adresēta e-pasta veidā.

Or.en

Grozījums Nr. 296
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Dalībvalstis var saglabāt vai 
paplašināt šīs direktīvas noteikumu 
piemērošanu attiecībā uz juridiskām vai 
fiziskām personām, kuras neuzskata par 
„patērētājiem” 2. panta 1. punkta 
izpratnē, piemēram, NVO, uzņēmumiem 
darbības sākumposmā vai MVU.

Or.en

Grozījums Nr. 297
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Jānodrošina, ka patērētājiem ir (17) Patērētājam ir jāsniedz visaptveroša 
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tiesības saņemt informāciju pirms līguma 
noslēgšanas. Tomēr tirgotājiem šāda 
informācija nebūtu jānodrošina 
gadījumos, kad tā jau skaidri saprotama 
no konteksta informācijas. Piemēram, 
veicot darījumu uzņēmuma telpās, no 
konteksta informācijas var būt skaidrs, 
kādas ir attiecīgā produkta galvenās 
īpašības, tirgotāja identitāte un piegādes 
kārtība. Distances darījumos un 
darījumos ārpus uzņēmuma telpām 
tirgotājam vienmēr ir pienākums sniegt 
informāciju par maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību, jo tas var nebūt skaidrs no 
konteksta informācijas.

informācija, pirms tiek piedāvāts slēgt 
distances līgumu, līgumu, ko slēdz ārpus 
uzņēmuma telpām, vai tamlīdzīgu līgumu.

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo 5. grozījumu.

Grozījums Nr. 298
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Jānodrošina, ka patērētājiem ir tiesības 
saņemt informāciju pirms līguma 
noslēgšanas. Tomēr tirgotājiem šāda 
informācija nebūtu jānodrošina 
gadījumos, kad tā jau skaidri saprotama 
no konteksta informācijas. Piemēram, 
veicot darījumu uzņēmuma telpās, no 
konteksta informācijas var būt skaidrs, 
kādas ir attiecīgā produkta galvenās 
īpašības, tirgotāja identitāte un piegādes 
kārtība. Distances darījumos un 
darījumos ārpus uzņēmuma telpām 
tirgotājam vienmēr ir pienākums sniegt 
informāciju par maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 

(17) Jānodrošina, ka patērētājiem ir tiesības 
saņemt informāciju pirms līguma 
noslēgšanas, lai dotu viņiem iespēju sniegt 
derīgu un līgumsaistībām piemērotu 
piekrišanu.
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kārtību, jo tas var nebūt skaidrs no 
konteksta informācijas.

Or.en

Grozījums Nr. 299
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Jānodrošina, ka patērētājiem ir tiesības 
saņemt informāciju pirms līguma 
noslēgšanas. Tomēr tirgotājiem šāda 
informācija nebūtu jānodrošina 
gadījumos, kad tā jau skaidri saprotama 
no konteksta informācijas. Piemēram, 
veicot darījumu uzņēmuma telpās, no 
konteksta informācijas var būt skaidrs, 
kādas ir attiecīgā produkta galvenās 
īpašības, tirgotāja identitāte un piegādes 
kārtība. Distances darījumos un 
darījumos ārpus uzņēmuma telpām 
tirgotājam vienmēr ir pienākums sniegt 
informāciju par maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību, jo tas var nebūt skaidrs no 
konteksta informācijas.

(17) Jānodrošina, ka patērētājiem ir tiesības 
laikus saņemt informāciju pirms līguma 
noslēgšanas.

Or.en

Grozījums Nr. 300
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Jānodrošina, ka patērētājiem ir tiesības 
saņemt informāciju pirms līguma 
noslēgšanas. Tomēr tirgotājiem šāda 
informācija nebūtu jānodrošina 
gadījumos, kad tā jau skaidri saprotama 

(17) Jānodrošina, ka patērētājiem ir tiesības 
saņemt informāciju pirms līguma 
noslēgšanas.
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no konteksta informācijas. Piemēram, 
veicot darījumu uzņēmuma telpās, no 
konteksta informācijas var būt skaidrs, 
kādas ir attiecīgā produkta galvenās 
īpašības, tirgotāja identitāte un piegādes 
kārtība. Distances darījumos un 
darījumos ārpus uzņēmuma telpām 
tirgotājam vienmēr ir pienākums sniegt 
informāciju par maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību, jo tas var nebūt skaidrs no 
konteksta informācijas.

Or.fr

Grozījums Nr. 301
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Jānodrošina, ka patērētājiem ir tiesības 
saņemt informāciju pirms līguma 
noslēgšanas. Tomēr tirgotājiem šāda 
informācija nebūtu jānodrošina gadījumos, 
kad tā jau skaidri saprotama no konteksta 
informācijas. Piemēram, veicot darījumu 
uzņēmuma telpās, no konteksta 
informācijas var būt skaidrs, kādas ir 
attiecīgā produkta galvenās īpašības, 
tirgotāja identitāte un piegādes kārtība. 
Distances darījumos un darījumos ārpus 
uzņēmuma telpām tirgotājam vienmēr ir 
pienākums sniegt informāciju par 
maksāšanas kārtību, piegādi, izpildi un 
sūdzību izskatīšanas kārtību, jo tas var 
nebūt skaidrs no konteksta informācijas.

(17) Jānodrošina, ka patērētājiem ir tiesības 
saņemt informāciju pirms līguma 
noslēgšanas valodā, ko viņi saprot. Tomēr 
tirgotājiem šāda informācija nebūtu 
jānodrošina gadījumos, kad tā jau skaidri 
saprotama no konteksta informācijas, 
tomēr tirgotājiem jāuzliek par pienākumu 
vērst patērētāju uzmanību uz šādu 
informāciju un atbildēt uz jautājumiem 
vai sniegt paskaidrojumus. Piemēram, 
veicot darījumu uzņēmuma telpās, no 
konteksta informācijas var būt skaidrs, 
kādas ir attiecīgā produkta galvenās 
īpašības, tirgotāja identitāte un piegādes 
kārtība. Distances darījumos un darījumos 
ārpus uzņēmuma telpām tirgotājam 
vienmēr ir pienākums sniegt informāciju 
par maksāšanas kārtību, piegādi, izpildi un 
sūdzību izskatīšanas kārtību, jo tas var 
nebūt skaidrs no konteksta informācijas.

Or.el
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Grozījums Nr. 302
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Izmantojot esošos instrumentus un 
šajā nolūkā sadarbojoties ar attiecīgajām 
iestādēm, dalībvalstu iestādēm, 
regulatoriem un patērētāju 
organizācijām, dalībvalstīm ir jo īpaši 
jācenšas novērst risku, ka uzņēmumi veic 
komerciālus darījumus, izmantojot 
internetu, lai zem šķietami bezmaksas 
lejuplādējama satura, kas izvietots to 
vietnēs, slēptu ilgtermiņa līgumsaistības, 
kas stājas spēkā, lietotājam reģistrējoties, 
jo šāda prakse nopietni mazina patērētāju 
uzticību ES vienotajam tirgum.  

Or.it

Grozījums Nr. 303
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Rīkojot atklātas izsoles, izsolītājs, 
ņemot vērā šā pārdošanas veida raksturu 
un tradīcijas, drīkst neatklāt tā tirgotāja 
fizisko adresi un identitāti, kura vārdā 
viņš pārdod preces, aizstājot šo 
informāciju ar saviem kontaktdatiem.

svītrots

Or.fr

Grozījums Nr. 304
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums



PE450.954v01-00 58/234 AM\836026LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Distances līgumu gadījumā prasības 
par informācijas sniegšanu attiecīgi 
jāpielāgo, ņemot vērā konkrētu saziņas 
līdzekļu lietošanas tehniskos 
ierobežojumus, piemēram, zīmju skaita 
ierobežojumi uz dažu mobilo tālruņu 
ekrāna vai televeikala raidlaika 
ierobežojumi. Šajā gadījumā tirgotājam 
jāievēro minimālās prasības par 
informācijas sniegšanu un jānorāda 
patērētājam cits informācijas avots, 
piemēram, informējot patērētāju par 
bezmaksas tālruņa numuru vai hiperteksta 
saiti uz tā tirgotāja tīmekļa vietni, kurā 
attiecīgā informācija ir tieši un viegli 
pieejama.

(21) Distances līgumu gadījumā prasības 
par informācijas sniegšanu attiecīgi 
jāpielāgo, ņemot vērā konkrētu saziņas 
līdzekļu lietošanas tehniskos 
ierobežojumus, piemēram, zīmju skaita 
ierobežojumi uz dažu mobilo tālruņu 
ekrāna vai televeikala raidlaika 
ierobežojumi. Šajā gadījumā tirgotājam 
jāievēro minimālās prasības par 
informācijas sniegšanu un jānorāda 
patērētājam cits informācijas avots, 
piemēram, informējot patērētāju par 
bezmaksas tālruņa numuru vai hiperteksta 
saiti uz tā tirgotāja tīmekļa vietni, kurā visa 
attiecīgā informācija ir tieši un viegli 
pieejama.

Or.it

Grozījums Nr. 305
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Distances līgumu gadījumā prasības 
par informācijas sniegšanu attiecīgi 
jāpielāgo, ņemot vērā konkrētu saziņas 
līdzekļu lietošanas tehniskos 
ierobežojumus, piemēram, zīmju skaita 
ierobežojumi uz dažu mobilo tālruņu 
ekrāna vai televeikala raidlaika 
ierobežojumi. Šajā gadījumā tirgotājam 
jāievēro minimālās prasības par 
informācijas sniegšanu un jānorāda 
patērētājam cits informācijas avots, 
piemēram, informējot patērētāju par 
bezmaksas tālruņa numuru vai hiperteksta 
saiti uz tā tirgotāja tīmekļa vietni, kurā 
attiecīgā informācija ir tieši un viegli 
pieejama.

(21) Distances līgumu gadījumā prasības 
par informācijas sniegšanu attiecīgi 
jāpielāgo, ņemot vērā konkrētu saziņas 
līdzekļu lietošanas tehniskos 
ierobežojumus, piemēram, zīmju skaita 
ierobežojumi uz dažu mobilo tālruņu 
ekrāna vai televeikala raidlaika 
ierobežojumi. Šajā gadījumā tirgotājam 
jāievēro minimālās prasības par 
informācijas sniegšanu un jānorāda 
patērētājam cits informācijas avots, 
piemēram, informējot patērētāju par 
bezmaksas tālruņa numuru vai hiperteksta 
saiti uz tā tirgotāja tīmekļa vietni, kurā 
attiecīgā informācija ir tieši un viegli 
pieejama, skaidra un pieejama valodā, ko 
patērētājs saprot.
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Or.el

Grozījums Nr. 306
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Distances pārdošanā patērētājs nevar 
preci apskatīt pirms līguma noslēgšanas, 
tādēļ viņam jānodrošina atteikuma tiesības, 
kas viņam ļauj noskaidrot šīs preces 
īpašības un kā tā darbojas.

(22) Distances pārdošanā patērētājs nevar 
preci apskatīt pirms līguma noslēgšanas, 
tādēļ viņam, kamēr nav beidzies periods, 
kurā preci var atdot atpakaļ, jānodrošina 
atteikuma tiesības, kas viņam ļauj 
noskaidrot šīs preces īpašības un kvalitāti, 
kā arī pārliecināties, vai tā pienācīgi 
funkcionē.

Or.it

Pamatojums

Ir vairākas jomās, kurās var piemērot godprātības principu (piemēram, apdrošināšanas 
polises). Tomēr šajos gadījumos šis princips tiek piemērots automātiski, tādēļ nav 
nepieciešamības atsaukties uz to.

Grozījums Nr. 307
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Distances pārdošanā patērētājs nevar 
preci apskatīt pirms līguma noslēgšanas, 
tādēļ viņam jānodrošina atteikuma tiesības, 
kas viņam ļauj noskaidrot šīs preces 
īpašības un kā tā darbojas.

(22) Distances pārdošanā patērētājs nevar 
preci apskatīt pirms līguma noslēgšanas, 
tādēļ viņam jānodrošina atteikuma tiesības, 
kas viņam ļauj noskaidrot šīs preces 
īpašības, kvalitāti un kā tā darbojas.

Or.fr
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Grozījums Nr. 308
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Distances pārdošanā patērētājs nevar 
preci apskatīt pirms līguma noslēgšanas, 
tādēļ viņam jānodrošina atteikuma tiesības, 
kas viņam ļauj noskaidrot šīs preces 
īpašības un kā tā darbojas.

(22) Distances pārdošanā patērētājs nevar 
preci apskatīt pirms līguma noslēgšanas, 
tādēļ viņam jānodrošina atteikuma tiesības, 
lai līdz perioda beigām, kurā preci var 
atdot atpakaļ, viņš var noskaidrot šīs 
preces īpašības, kvalitāti un kā tā darbojas.

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo 7. grozījumu.

Grozījums Nr. 309
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Distances pārdošanā patērētājs nevar 
preci apskatīt pirms līguma noslēgšanas, 
tādēļ viņam jānodrošina atteikuma tiesības, 
kas viņam ļauj noskaidrot šīs preces 
īpašības un kā tā darbojas.

(22) Distances pārdošanā un gadījumos, 
kad līgumu noslēdz ārpus uzņēmuma 
telpām, patērētājs nevar preci apskatīt 
pirms līguma noslēgšanas, tādēļ viņam 
jānodrošina atteikuma tiesības, kas viņam 
ļauj noskaidrot šīs preces īpašības un kā tā 
darbojas.

Or.en

Grozījums Nr. 310
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Pārdomu perioda sākumam ir 
jāsākas tad, kad tirgotājs ir izpildījis savus 
pienākumus attiecībā uz informācijas 
sniegšanu, pretējā gadījumā līgums var 
stāties spēkā arī tad, ja patērētājs vēl nav 
pienācīgs informēts par viņa tiesībām; un 
tas nestimulē tirgotāju izpildīt savus 
pienākumus attiecībā uz informācijas 
sniegšanu. Sistēmai būtu arī jābūt tādai, 
kas ļauj patērētājam pārbaudīt preces 
periodā, kurā ir iespējams atteikties no 
tām.

Or.en

Grozījums Nr. 311
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Pašlaik dažādās dalībvalstīs, kā arī 
distances līgumos un līgumos, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, noteiktie 
atteikuma termiņi ir atšķirīgi, un tas rada 
juridisku neskaidrību un atbilstības 
izmaksas. Visos distances līgumos un 
līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, būtu jāpiemēro vienāds atteikuma 
termiņš.

(23) Pašlaik dažādās dalībvalstīs, kā arī 
distances līgumos un līgumos, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, noteiktie 
atteikuma termiņi ir atšķirīgi, un tas rada 
juridisku neskaidrību un atbilstības 
izmaksas. Visos distances līgumos un 
līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, būtu jāpiemēro vienāds atteikuma 
termiņš.

Principā atteikuma periodam vajadzētu 
ilgt četrpadsmit dienas no līguma 
noslēgšanas. Tomēr, ja preces tiek 
tirgotas, izmantojot distances līgumus, 
atteikuma periodam vajadzētu beigties 
četrpadsmit dienas pēc tam, kad patērētājs 
preci ir saņēmis.

Or.it
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Grozījums Nr. 312
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Pašlaik dažādās dalībvalstīs, kā arī
distances līgumos un līgumos, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, noteiktie
atteikuma termiņi ir atšķirīgi, un tas rada 
juridisku neskaidrību un atbilstības
izmaksas. Visos distances līgumos un
līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, būtu jāpiemēro vienāds atteikuma 
termiņš.

(23) Pašlaik dažādās dalībvalstīs gan
distances līgumos, gan līgumos, kas 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, noteiktie 
atteikuma termiņi ir atšķirīgi, un tas rada 
juridisku neskaidrību un nevajadzīgas
izmaksas. Gan distances līgumos, gan
līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, būtu jāpiemēro vienāds atteikuma 
termiņš. Principā atteikuma periodam 
vajadzētu ilgt četrpadsmit dienas no 
līguma noslēgšanas. Tomēr, ja preces tiek 
tirgotas, izmantojot distances līgumus, 
atteikuma periodam vajadzētu beigties 
četrpadsmit dienas pēc tam, kad patērētājs 
preci ir saņēmis.

Or.it

Grozījums Nr. 313
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Noteikumi par distances līgumiem 
neskar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīvas 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību) 9. 
un 11. pantā paredzētos noteikumus par e-
līgumu noslēgšanu un elektronisko 
pasūtījumu izdarīšanu.

(25) Noteikumi par distances līgumiem 
neskar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīvas 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību) 9. 
un 11. pantā paredzētos noteikumus par e-
līgumu noslēgšanu un elektronisko 
pasūtījumu izdarīšanu, un jebkurā 
gadījumā patērētājam līgums nav saistošs, 
ja viņš nav saņēmis visu informāciju, ko 
paredz šīs direktīvas 5. pants.
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Or.el

Grozījums Nr. 314
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Gadījumos, kad patērētājs pasūta 
vairāk nekā vienu preci no viena un tā 
paša tirgotāja, šim patērētājam jābūt 
nodrošinātām atteikuma tiesībām par 
katru no šīm precēm. Ja preces piegādā 
atsevišķi, atteikuma termiņš sākas brīdī, 
kad patērētājs ir ieguvis katru atsevišķo 
preci savā īpašumā. Gadījumos, kad preci 
piegādā dažādās partijās vai pa daļām, 
atteikuma termiņš sākas brīdī, kad
patērētājs vai trešā persona, kuru 
izraudzījies patērētājs, ir ieguvis savā 
īpašumā pēdējo partiju vai pēdējo preces 
daļu.

(26) Ja preces piegādā vairākos posmos, 
atteikuma termiņam jāsākas brīdī, kad 
patērētājs vai trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un kuru izraudzījies patērētājs, 
ir ieguvis savā īpašumā pirmo preces daļu.

Or.de

Grozījums Nr. 315
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ja tirgotājs pirms distances līguma vai 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma 
noslēgšanas nav informējis patērētāju par 
atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš 
jāpagarina. Tomēr, lai ilgtermiņā 
nodrošinātu juridisku noteiktību, jāievieš 
trīs mēnešu noilguma termiņš ar 
nosacījumu, ka tirgotājs ir pilnībā 
izpildījis savas līgumsaistības. Uzskata, ka 
tirgotājs ir pilnībā izpildījis savas 
līgumsaistības, ja ir piegādātas preces vai 

(27) Ja tirgotājs pirms distances līguma vai 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma 
noslēgšanas nav informējis patērētāju par 
atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš 
jāpagarina. Tomēr, lai ilgtermiņā 
nodrošinātu juridisku noteiktību, jāievieš 
viena mēneša noilguma termiņš.
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ja pilnībā ir izpildīti pakalpojumi, ko 
pasūtījis patērētājs.

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo 9. grozījumu.

Grozījums Nr. 316
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ja tirgotājs pirms distances līguma vai 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma 
noslēgšanas nav informējis patērētāju par 
atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš 
jāpagarina. Tomēr, lai ilgtermiņā 
nodrošinātu juridisku noteiktību, jāievieš 
trīs mēnešu noilguma termiņš ar 
nosacījumu, ka tirgotājs ir pilnībā 
izpildījis savas līgumsaistības. Uzskata, ka 
tirgotājs ir pilnībā izpildījis savas 
līgumsaistības, ja ir piegādātas preces vai 
ja pilnībā ir izpildīti pakalpojumi, ko 
pasūtījis patērētājs.

(27) Ja tirgotājs pirms distances līguma vai 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma 
noslēgšanas nav informējis patērētāju par 
atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš 
jāpagarina. Tomēr, lai ilgtermiņā 
nodrošinātu juridisku noteiktību, jāievieš 
sešu mēnešu noilguma termiņš.

Or.de

Pamatojums

Paredzētais noilguma periods pārāk pagarinātu neziņas laiku un dotu iespēju patērētājiem 
pārāk ilgi lietot preci vai izmantot pakalpojumu. Tas arī apgrūtinātu atsaukšanu, īpaši 
pakalpojumu gadījumā.

Grozījums Nr. 317
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ja tirgotājs pirms distances līguma vai 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma 
noslēgšanas nav informējis patērētāju par 
atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš 
jāpagarina. Tomēr, lai ilgtermiņā 
nodrošinātu juridisku noteiktību, jāievieš 
trīs mēnešu noilguma termiņš ar 
nosacījumu, ka tirgotājs ir pilnībā 
izpildījis savas līgumsaistības. Uzskata, ka 
tirgotājs ir pilnībā izpildījis savas 
līgumsaistības, ja ir piegādātas preces vai 
ja pilnībā ir izpildīti pakalpojumi, ko 
pasūtījis patērētājs.

(27) Ja tirgotājs pirms distances līguma vai 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma 
noslēgšanas nav informējis patērētāju par 
to, vai patērētājam ir atteikuma tiesības, 
atteikuma termiņš jāpagarina par 
12 mēnešiem.

Or.fr

Grozījums Nr. 318
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ja tirgotājs pirms distances līguma vai 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma 
noslēgšanas nav informējis patērētāju par 
atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš 
jāpagarina. Tomēr, lai ilgtermiņā 
nodrošinātu juridisku noteiktību, jāievieš 
trīs mēnešu noilguma termiņš ar 
nosacījumu, ka tirgotājs ir pilnībā 
izpildījis savas līgumsaistības. Uzskata, ka 
tirgotājs ir pilnībā izpildījis savas 
līgumsaistības, ja ir piegādātas preces vai 
ja pilnībā ir izpildīti pakalpojumi, ko 
pasūtījis patērētājs.

(27) Ja tirgotājs pirms distances līguma vai 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma 
noslēgšanas nav informējis patērētāju par 
atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš 
jāpagarina par vienu gadu.

Or.en

Pamatojums

Šādos gadījumos daudzu dalībvalstu tiesību akti paredz ilgāku vai pat neierobežotu periodu. 
Tādēļ dalībvalstīm būtu jāļauj saglabāt vai pagarināt minimālo viena gada termiņu.
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Grozījums Nr. 319
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ja tirgotājs pirms distances līguma vai 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma 
noslēgšanas nav informējis patērētāju par 
atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš 
jāpagarina. Tomēr, lai ilgtermiņā 
nodrošinātu juridisku noteiktību, jāievieš 
trīs mēnešu noilguma termiņš ar 
nosacījumu, ka tirgotājs ir pilnībā 
izpildījis savas līgumsaistības. Uzskata, ka 
tirgotājs ir pilnībā izpildījis savas 
līgumsaistības, ja ir piegādātas preces vai 
ja pilnībā ir izpildīti pakalpojumi, ko 
pasūtījis patērētājs.

(27) Ja tirgotājs pirms distances līguma vai 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma 
noslēgšanas nav informējis patērētāju par 
atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš 
jāpagarina par vienu gadu. Tomēr 
dalībvalstīm būtu jāļauj saglabāt vai 
pagarināt minimālo viena gada termiņu.

Or.en

Grozījums Nr. 320
Iliana Ivanova

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Atšķirības atteikuma tiesību 
izmantošanas veidā rada izmaksas 
uzņēmumiem, kuri veic pārrobežu 
pārdošanu. Saskaņotas standarta atteikuma 
veidlapas ieviešana patērētāju lietošanai 
vienkāršotu atteikuma procesu un ieviestu 
juridisku noteiktību. Minēto iemeslu dēļ 
dalībvalstīm būtu jāatturas pievienot 
jebkādas papildu prasības visā Kopienā 
izmantojamajai standarta veidlapai, 
piemēram, attiecībā uz fonta lielumu.

(28) Atšķirības atteikuma tiesību 
izmantošanas veidā rada izmaksas 
uzņēmumiem, kuri veic pārrobežu 
pārdošanu. Saskaņotas standarta atteikuma 
veidlapas, kas ir oficiālā ES valodā, ko 
patērētājs saprot, ieviešana patērētāju 
lietošanai vienkāršotu atteikuma procesu 
un ieviestu juridisku noteiktību. Minēto 
iemeslu dēļ dalībvalstīm būtu jāatturas 
pievienot jebkādas papildu prasības visā 
Kopienā izmantojamajai standarta 
veidlapai, piemēram, attiecībā uz fonta 
lielumu.
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Or.en

Grozījums Nr. 321
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Atšķirības atteikuma tiesību 
izmantošanas veidā rada izmaksas 
uzņēmumiem, kuri veic pārrobežu 
pārdošanu. Saskaņotas standarta
atteikuma veidlapas ieviešana patērētāju 
lietošanai vienkāršotu atteikuma procesu 
un ieviestu juridisku noteiktību. Minēto 
iemeslu dēļ dalībvalstīm būtu jāatturas 
pievienot jebkādas papildu prasības visā 
Kopienā izmantojamajai standarta 
veidlapai, piemēram, attiecībā uz fonta 
lielumu.

(28) Atšķirības atteikuma tiesību 
izmantošanas veidā rada izmaksas 
uzņēmumiem, kuri veic pārrobežu 
pārdošanu. Standartizētas, visā Savienībā 
izmantojamas atteikuma veidlapas 
ieviešana patērētāju lietošanai vienkāršotu 
atteikuma procesu un ieviestu juridisku 
noteiktību. Minēto iemeslu dēļ dalībvalstīm 
būtu jāatturas pievienot jebkādas papildu 
prasības visā Savienībā izmantojamajai 
standarta veidlapai, piemēram, attiecībā uz 
fonta lielumu.

Or.fr

Grozījums Nr. 322
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Atšķirības atteikuma tiesību 
izmantošanas veidā rada izmaksas 
uzņēmumiem, kuri veic pārrobežu 
pārdošanu. Saskaņotas standarta atteikuma 
veidlapas ieviešana patērētāju lietošanai 
vienkāršotu atteikuma procesu un ieviestu 
juridisku noteiktību. Minēto iemeslu dēļ 
dalībvalstīm būtu jāatturas pievienot 
jebkādas papildu prasības visā Kopienā 
izmantojamajai standarta veidlapai, 
piemēram, attiecībā uz fonta lielumu.

(28) Atšķirības atteikuma tiesību 
izmantošanas veidā rada izmaksas 
uzņēmumiem, kuri veic pārrobežu 
pārdošanu. Saskaņotas standarta atteikuma 
veidlapas ieviešana patērētāju lietošanai 
vienkāršotu atteikuma procesu un ieviestu 
juridisku noteiktību.

Or.en
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Grozījums Nr. 323
Iliana Ivanova

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Pieredze liecina, ka daudzi patērētāji 
un tirgotāji dod priekšroku saziņai, 
izmantojot tirgotāja tīmekļa vietni, tādēļ 
tirgotājiem būtu jānodrošina iespēja 
patērētājam piedāvāt iespēju aizpildīt 
atteikuma veidlapu tīmeklī. Šādā gadījumā 
tirgotājs bez vilcināšanās elektroniski 
nosūtītu apstiprinājumu par atteikuma 
veidlapas saņemšanu.

(29) Pieredze liecina, ka daudzi patērētāji 
un tirgotāji dod priekšroku saziņai, 
izmantojot tirgotāja tīmekļa vietni, tādēļ 
tirgotājiem būtu jānodrošina iespēja 
patērētājam piedāvāt iespēju aizpildīt 
atteikuma veidlapu tīmeklī. Šādā gadījumā 
tirgotājs bez vilcināšanās elektroniski 
nosūtītu apstiprinājumu par atteikuma 
veidlapas saņemšanu, kam jebkurā 
gadījumā jānotiek ne vēlāk kā vienas 
darba dienas laikā pēc atteikuma 
veidlapas iesniegšanas.

Or.en

Pamatojums

Frāzi „bez vilcināšanās” katrā dalībvalstī var saprast atšķirīgi.

Grozījums Nr. 324
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Atteikuma gadījumā tirgotājam būtu 
pienākums atmaksāt visus maksājumus, 
kas saņemti no patērētāja, ieskaitot 
maksājumus, ar kuriem segti tirgotāja 
izdevumi par preču piegādi patērētājam.

(30) Atteikuma gadījumā tirgotājam būtu 
pienākums atmaksāt visus maksājumus, ko 
patērētājs pamatoti veicis.

Or.it
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Grozījums Nr. 325
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Daži patērētāji izmanto atteikuma 
tiesības pēc tam, kad lietojuši preces ilgāk, 
nekā būtu nepieciešamas, lai noskaidrotu 
šo preču īpašības un kā tās darbojas. Šādā 
gadījumā patērētājam būtu jāatbild par šo 
preču jebkāda veida vērtības mazināšanos.
Lai noskaidrotu preces īpašības un kā tā 
darbojas, patērētājam būtu jārīkojas vai 
jāizmēģina prece tieši tāpat, kā viņam 
būtu atļauts to darīt veikalā. Piemēram, 
patērētājam būtu tikai jāuzlaiko apģērbs, 
bet viņš nedrīkstētu to valkāt. Lai 
nodrošinātu atteikuma tiesību efektīvu 
realizēšanu pakalpojumu līgumos, it īpaši 
attiecībā uz remontdarbiem, kuri nav 
steidzami un par kuriem patērētāji mājās 
var tikt pakļauti lielam pārdevēju 
spiedienam, kam tūlīt seko pakalpojuma 
izpilde, pirms beidzies atteikuma termiņš, 
patērētājiem nebūtu jāsedz šāda 
pakalpojuma izmaksas.

(31) Patērētājam ir tiesības rīkoties ar 
preci vai izmēģināt to, lai pārbaudītu tās 
īpašības un to, kā tā darbojas. Daži 
patērētāji izmanto atteikuma tiesības pēc 
tam, kad lietojuši preces ilgāk, nekā būtu 
nepieciešamas, lai noskaidrotu šo preču 
īpašības un kā tās darbojas. Šādā gadījumā 
patērētājam būtu jāatbild par šo preču 
jebkāda veida vērtības mazināšanos. 
Piemēram, patērētājam būtu tikai jāuzlaiko 
apģērbs, bet viņš nedrīkstētu to valkāt. Lai 
nodrošinātu atteikuma tiesību efektīvu 
realizēšanu pakalpojumu līgumos, it īpaši 
attiecībā uz remontdarbiem, kuri nav 
steidzami un par kuriem patērētāji mājās 
var tikt pakļauti lielam pārdevēju 
spiedienam, kam tūlīt seko pakalpojuma 
izpilde, pirms beidzies atteikuma termiņš, 
patērētājiem nebūtu jāsedz šāda 
pakalpojuma izmaksas.

Or.en

Grozījums Nr. 326
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Daži patērētāji izmanto atteikuma 
tiesības pēc tam, kad lietojuši preces ilgāk, 
nekā būtu nepieciešamas, lai noskaidrotu 
šo preču īpašības un kā tās darbojas. Šādā 
gadījumā patērētājam būtu jāatbild par šo 
preču jebkāda veida vērtības 
mazināšanos. Lai noskaidrotu preces 

(31) Lai noskaidrotu kādas preces īpašības 
un kā tās darbojas, patērētājam būtu 
jānodrošina iespēja pārbaudīt un testēt 
preci uzteikuma perioda laikā. Patērētājam 
nevajadzētu būt atbildīgam par preces 
bojājumu ar nosacījumu, ka viņš preci 
lietojis ar pienācīgu rūpību, lai nepieļautu 
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īpašības un kā tā darbojas, patērētājam 
būtu jārīkojas vai jāizmēģina prece tieši 
tāpat, kā viņam būtu atļauts to darīt 
veikalā. Piemēram, patērētājam būtu tikai 
jāuzlaiko apģērbs, bet viņš nedrīkstētu to 
valkāt. Lai nodrošinātu atteikuma tiesību 
efektīvu realizēšanu pakalpojumu 
līgumos, it īpaši attiecībā uz 
remontdarbiem, kuri nav steidzami un par 
kuriem patērētāji mājās var tikt pakļauti 
lielam pārdevēju spiedienam, kam tūlīt 
seko pakalpojuma izpilde, pirms beidzies 
atteikuma termiņš, patērētājiem nebūtu 
jāsedz šāda pakalpojuma izmaksas.

šādu bojājumu. Arī pakalpojumu līgumos 
patērētājam būtu jāparedz iespēja īstenot 
atteikuma tiesības. Lai nodrošinātu 
atteikuma tiesību efektīvu realizēšanu, it 
īpaši attiecībā uz remontdarbiem, kuri nav 
steidzami un par kuriem patērētāji mājās 
var tikt pakļauti lielam pārdevēju 
spiedienam, kam tūlīt seko pakalpojuma 
izpilde, pirms beidzies atteikuma termiņš, 
patērētājiem nebūtu jāsedz šāda 
pakalpojuma izmaksas.

Or.en

Grozījums Nr. 327
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Jānosaka konkrēti izņēmumi no 
atteikuma tiesībām, piemēram, gadījumos, 
kad atteikuma tiesības nebūtu atbilstošas, 
ņemot vērā konkrētā produkta īpašības. 
Šāds izņēmums piemērojams, piemēram, 
vīnam, ko piegādā ilgu laiku pēc līguma 
noslēgšanas spekulatīvos nolūkos, kad 
vērtība ir cieši saistīta ar tirgus svārstībām 
(vin en primeur).

(33) Jānosaka konkrēti izņēmumi no 
atteikuma tiesībām, piemēram, gadījumos, 
kad atteikuma tiesības nebūtu atbilstošas, 
ņemot vērā konkrētā produkta īpašības un 
ja atteikuma tiesību īstenošana tirgotājam 
netaisnīgi radītu nelabvēlīgu situāciju. 
Šāds izņēmums jo īpaši piemērojams 
attiecībā uz pārtikas produktiem un citām 
no higiēnas viedokļa problemātiskām vai 
ātrbojīgām precēm, piemēram, vīnam, ko 
piegādā ilgu laiku pēc līguma noslēgšanas 
spekulatīvos nolūkos, kad vērtība ir cieši 
saistīta ar tirgus svārstībām (vin en 
primeur). Attiecībā uz dažām citām 
precēm vai pakalpojumiem, kuru cenas ir 
atkarīgas no svārstībām tirgū, nebūtu 
jāattiecina atteikuma tiesības, piemēram, 
attiecībā uz izejvielām.

Or.de
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Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo13. grozījumu.

Grozījums Nr. 328
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Jānosaka konkrēti izņēmumi no 
atteikuma tiesībām, piemēram, gadījumos, 
kad atteikuma tiesības nebūtu atbilstošas, 
ņemot vērā konkrētā produkta īpašības. 
Šāds izņēmums piemērojams, piemēram, 
vīnam, ko piegādā ilgu laiku pēc līguma 
noslēgšanas spekulatīvos nolūkos, kad 
vērtība ir cieši saistīta ar tirgus svārstībām 
(vin en primeur).

(33) Jānosaka konkrēti izņēmumi no 
atteikuma tiesībām, piemēram, gadījumos, 
kad atteikuma tiesības nebūtu atbilstošas, 
ņemot vērā konkrētā produkta īpašības un 
ja atteikuma tiesību īstenošana tirgotājam 
vai izgatavotājam netaisnīgi radītu 
nelabvēlīgu situāciju. Šāds izņēmums jo 
īpaši piemērojams attiecībā uz pārtikas 
produktiem un citām no higiēnas viedokļa 
problemātiskām vai ātrbojīgām precēm, 
piemēram, elektriskām ķermeņa kopšanas 
ierīcēm vai elektriskām ierīcēm, kas 
saskaras ar pārtiku.

Or.de

Grozījums Nr. 329
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Turklāt attiecībā uz distances 
līgumiem par tādu pakalpojumu sniegšanu, 
kuru izpilde sākas atteikuma termiņā 
(piemēram, datu datnes, kuras patērētājs 
lejupielādē šajā laikā), nebūtu godīgi ļaut 
patērētājam atteikties pēc tam, kad 
patērētājs pilnībā vai daļēji izmantojis šo 
pakalpojumu. Tāpēc patērētājam būtu 
jāzaudē atteikuma tiesības brīdī, kad sākas 
pakalpojuma izpilde ar patērētāja iepriekš 

(34) Turklāt attiecībā uz distances vai 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem 
līgumiem par tādu pakalpojumu sniegšanu, 
kuru izpilde sākas atteikuma termiņā 
(piemēram, datu datnes, kuras patērētājs 
lejupielādē šajā laikā), nebūtu godīgi ļaut 
patērētājam atteikties pēc tam, kad 
patērētājs pilnībā vai daļēji izmantojis šo 
pakalpojumu. Patērētājs zaudē atteikuma 
tiesības brīdī, kad sākas pakalpojuma 
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skaidri paustu piekrišanu. izpilde ar patērētāja iepriekš skaidri paustu 
piekrišanu ar nosacījumu, ka runa ir par 
gadījumu, kad saņemta informācija, 
piemēram, patērētājs ir informēts par šā 
lēmuma sekām attiecībā uz atteikuma 
tiesību zaudēšanu.

Or.fr

Grozījums Nr. 330
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Turklāt attiecībā uz distances 
līgumiem par tādu pakalpojumu sniegšanu, 
kuru izpilde sākas atteikuma termiņā 
(piemēram, datu datnes, kuras patērētājs 
lejupielādē šajā laikā), nebūtu godīgi ļaut 
patērētājam atteikties pēc tam, kad 
patērētājs pilnībā vai daļēji izmantojis šo 
pakalpojumu. Tāpēc patērētājam būtu 
jāzaudē atteikuma tiesības brīdī, kad 
sākas pakalpojuma izpilde ar patērētāja 
iepriekš skaidri paustu piekrišanu.

(34) Turklāt attiecībā uz distances 
līgumiem par tādu pakalpojumu sniegšanu, 
kuru izpilde sākas atteikuma termiņā 
(piemēram, datu datnes, kuras patērētājs 
lejupielādē šajā laikā), nebūtu godīgi ļaut 
patērētājam atteikties pēc tam, kad 
patērētājs pilnībā izmantojis šo 
pakalpojumu.

Or.en

Grozījums Nr. 331
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Turklāt attiecībā uz distances 
līgumiem par tādu pakalpojumu sniegšanu, 
kuru izpilde sākas atteikuma termiņā 
(piemēram, datu datnes, kuras patērētājs 
lejupielādē šajā laikā), nebūtu godīgi ļaut 
patērētājam atteikties pēc tam, kad 
patērētājs pilnībā vai daļēji izmantojis šo 

(34) Turklāt attiecībā uz distances 
līgumiem par tādu pakalpojumu sniegšanu, 
kuru izpilde sākas atteikuma termiņā 
(piemēram, datu datnes, kuras patērētājs 
lejupielādē šajā laikā), nebūtu godīgi ļaut 
patērētājam atteikties pēc tam, kad 
patērētājs pilnībā vai daļēji izmantojis šo 



AM\836026LV.doc 73/234 PE450.954v01-00

LV

pakalpojumu. Tāpēc patērētājam būtu 
jāzaudē atteikuma tiesības brīdī, kad sākas 
pakalpojuma izpilde ar patērētāja iepriekš 
skaidri paustu piekrišanu.

pakalpojumu. Tāpēc patērētājam būtu 
jāzaudē atteikuma tiesības brīdī, kad sākas 
pakalpojuma izpilde ar patērētāja iepriekš 
skaidri paustu piekrišanu. Turpretim 
iespējama psiholoģiska spiediena dēļ, 
noslēdzot pakalpojumu (tostarp tādu, daļu 
no kuriem veido preču piegāde) 
sniegšanas līgumus ārpus uzņēmuma 
telpām, būtu jāsaglabā atteikuma tiesības 
patērētājiem gadījumos, ja izpilde sākas 
atteikuma termiņā pēc patērētāja 
pastāvīgā informācijas nesējā pausta 
pieprasījuma. Tomēr būtu netaisnīgi ļaut 
patērētājam atteikties no līguma, 
nenosakot tam pienākumu samaksāt 
tirgotājam pienācīgu summu, kas 
atspoguļo sniegtos pakalpojumus un 
piegādātās preces kā daļu no darījuma 
pirms atteikuma ar nosacījumu, ka 
tirgotājs pirms līguma noslēgšanas ar 
pastāvīga informācijas nesēja 
starpniecību ir paziņojis patērētājam par 
pienākumu samaksāt.

Or.en

Grozījums Nr. 332
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Nebūtu samērīgi piemērot 
3. nodaļas noteikumus ārpus uzņēmuma 
telpām noslēgtiem līgumiem, kuru cena ir 
ļoti neliela.

Or.en

Grozījums Nr. 333
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Dažiem pakalpojumiem, kuri ir 
saistīti ar izmitināšanu, transportu un 
brīvā laika pasākumiem, atteikuma tiesību 
piemērošana var būt neatbilstoša. 
Attiecīgo līgumu noslēgšana ir saistīta arī 
ar to, ka tirgotājs ieplāno resursus, kurus 
viņam varētu būt grūti nodrošināt 
gadījumos, kad piemēro atteikuma 
tiesības. Tāpēc uz šiem distances 
līgumiem nebūtu jāattiecina noteikumi 
par patērētāju informēšanu un atteikuma 
tiesībām.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 334
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Dažiem pakalpojumiem, kuri ir saistīti 
ar izmitināšanu, transportu un brīvā laika 
pasākumiem, atteikuma tiesību 
piemērošana var būt neatbilstoša. Attiecīgo 
līgumu noslēgšana ir saistīta arī ar to, ka 
tirgotājs ieplāno resursus, kurus viņam 
varētu būt grūti nodrošināt gadījumos, 
kad piemēro atteikuma tiesības. Tāpēc uz 
šiem distances līgumiem nebūtu 
jāattiecina noteikumi par patērētāju 
informēšanu un atteikuma tiesībām.

(36) Dažiem pakalpojumiem, kuri ir saistīti 
ar izmitināšanu, transportu un brīvā laika 
pasākumiem, atteikuma tiesību 
piemērošana var būt neatbilstoša. Ja 
izpilde sākas atteikuma termiņā, nebūtu 
godīgi ļaut patērētājam atteikties pēc tam, 
kad patērētājs pilnībā vai daļēji izmantojis 
šo pakalpojumu. Tāpēc patērētājam būtu 
jāzaudē atteikuma tiesības, ja izpilde sākas 
ar viņa vai viņas  īpašu piekrišanu, kas 
pausta ar pastāvīga informācijas nesēja 
starpniecību.

Or.el

Grozījums Nr. 335
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Ja tirgotājs nav izpildījis piegādes 
pienākumu, patērētājam uz kāda 
pastāvīgā informācijas nesēja būtu vismaz 
septiņu dienu laikā jāpieprasa piegādes 
saistību izpilde un jāpaziņo nodoms 
nepiegādāšanas gadījumā izbeigt līgumu. 
Patērētājs var atbrīvoties no līguma 
saistībām, ja līdz līguma beigu datumam 
nav veiktas nekādas darbības. Neskarot 
tiesības uz atlīdzību par zaudējumiem, 
gadījumos, kad patērētājs jau ir 
samaksājis, patērētājam vajadzētu būt 
tiesībām septiņu dienu laikā pēc līguma 
atsaukuma pieprasīt atmaksāt naudu. Lai 
patērētājiem nodrošinātu augstāku 
aizsardzības līmeni, dalībvalstīm būtu 
jāvar pieņemt vai atstāt spēkā tiesību 
normas, ar kurām ir noteikti citi 
aizsardzības līdzekļi gadījumos, kad 
preces nav piegādātas patērētāja noteiktā 
termiņā.

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo17. grozījumu.

Grozījums Nr. 336
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Ja tirgotājs nav izpildījis piegādes 
pienākumu, patērētājam uz kāda 
pastāvīgā informācijas nesēja būtu 
piemērotā termiņā jāpieprasa piegādes 
saistību izpilde un jāpaziņo nodoms 
nepiegādāšanas gadījumā atteikties no 
līguma. Ja maksājums jau ir veikts, 
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patērētājam vajadzētu būt tiesībām 
septiņu dienu laikā pēc atteikšanās no 
līguma pieprasīt atmaksāt naudu. Lai 
patērētājiem nodrošinātu augstāku 
aizsardzības līmeni, dalībvalstīm būtu 
jāvar pieņemt vai atstāt spēkā tiesību 
normas, ar kurām ir noteikti citi 
aizsardzības līdzekļi gadījumos, kad 
preces nav piegādātas patērētāja noteiktā 
termiņā.

Or.de

Pamatojums

Valstu tiesībās ir paredzēts pieprasīt zaudējumu atlīdzību par novēlotu piegādi. Tālab par 
skaidru nošķiršanu jānorāda nevis „harmonizētajā” 22. panta 2. punktā, bet drīzāk 22. panta 
jaunajā 2.a punktā.

Grozījums Nr. 337
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Pārdodot preces patērētājiem, tās var 
piegādāt dažādi. Lai ņemtu vērā šīs 
dažādās piegādes iespējas, vajadzīgo 
elastīgumu nodrošinās tikai noteikumi, no 
kuriem var brīvi atkāpties. Patērētājiem 
jābūt aizsargātiem pret jebkādu zaudējumu 
risku vai risku, ka precēm, kad tirgotājs 
organizē to transportēšanu, tiktu nodarīts 
kaitējums. Jaunie noteikumi par riska 
nodošanu nebūtu jāpiemēro gadījumos, kas 
patērētāji bez attaisnojoša iemesla 
novilcina preču iegūšanu īpašumā 
(piemēram, kad preces netiek izņemtas 
pastā termiņā, ko pasts norādījis). Šādos 
apstākļos patērētājiem būtu jāuzņemas 
zaudējumu vai bojājumu risks pēc piegādes 
laika, par ko patērētājs bija vienojies ar 
tirgotāju.

(38) Ņemot vērā to, ka, pārdodot preces 
patērētājiem, tās var piegādāt dažādi (vai 
nu tūlīt, vai arī kāda vēlākā datumā), ja 
piegāde nenotiek tūlīt, tirgotajam 
jānorāda termiņš, kad viņš veiks preču 
piegādi. Patērētājiem jābūt aizsargātiem 
pret jebkādu zaudējumu risku vai risku, ka 
precēm, kad tirgotājs organizē to 
transportēšanu, tiktu nodarīts kaitējums. 
Jaunie noteikumi par riska nodošanu 
nebūtu jāpiemēro gadījumos, kas patērētāji 
bez attaisnojoša iemesla novilcina preču 
iegūšanu īpašumā (piemēram, kad preces 
netiek izņemtas pastā termiņā, ko pasts 
norādījis). Šādos apstākļos patērētājiem 
būtu jāuzņemas zaudējumu vai bojājumu 
risks pēc piegādes laika, par ko patērētājs 
bija vienojies ar tirgotāju.
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Or.fr

Grozījums Nr. 338
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Attiecībā uz piegādi būtu jāizvirza 
noteikums, ka gadījumā, ja tirgotājs 
pārsniedz noteikto piegādes termiņu 
vairāk nekā par septiņām dienām, 
patērētājam ir tiesības izbeigt līgumu un 
pieprasīt visu summu atmaksāšanu, kas 
samaksātas, pildot līgumu. Šādos 
gadījumos, līgums tiek uzskatīts par 
izbeigtu datumā, kad tirgotājs saņem 
patērētāja vēstuli, kurā tas informē par šo 
lēmumu ar noteikumu, ka starplaikā nav 
notikusi preces piegāde. Tirgotājam ir 
pienākums cik vien drīz iespējams, bet ne 
vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc vēstules 
saņemšanas, ar kuru izbeigts līgums, 
atmaksāt visas summas, kas samaksātas, 
pildot līgumu.

Or.fr

Grozījums Nr. 339
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
38.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38b) Vienota un kopīga koncepcija par 
atbilstību līgumiem, kas nodrošina 
patērētāju augsta līmeņa aizsardzību, 
garantēs uzņēmumiem un patērētājiem 
lielāku juridisko noteiktību.

Or.fr
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Grozījums Nr. 340
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Saistībā ar virkni darījumu 
patērētājiem netiek nodrošināta 
pietiekama maksāšanas līdzekļu izvēle, vai 
arī patērētājiem papildus jāmaksā par to, 
ja tie atsakās izmantot noteiktus 
maksāšanas līdzekļus. Situācija 
jāatspoguļo dispozīcijā, ar kuru 
nodrošina, ka tirgotājs piedāvās 
patērētājam izmantot vairākus 
maksāšanas līdzekļus, un distances 
līgumu gadījumā tajā būtu jāiekļauj gan 
elektroniskie, gan neelektroniskie 
maksāšanas līdzekļi. Piemērs attiecībā uz 
neelektronisku maksāšanas līdzekli varētu 
būt šāds, ka tiek nodrošināta iespēja 
izdrukāt pasūtījumu no tirgotāja tīmekļa 
vietnes, par kuru skaidrā naudā 
samaksātu bankā vai kādā citā tirgotāja 
kontaktpunktā.

Or.en

Grozījums Nr. 341
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
pirmkārt, patērētājam jābūt nodrošinātai 
iespējai prasīt, lai tirgotājs preces salabo 
vai samaina tās pēc tirgotāja paša izvēles, 
izņemot gadījumus, kad tirgotājs pierāda, 
ka šādi aizsardzības līdzekļi ir prettiesiski, 
nav reāli vai ir saistīti ar tirgotāja
nesamērīgiem ieguldījumiem. Tirgotāja 
ieguldījumi jānosaka objektīvi, ņemot 

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam jānodrošina iespēja brīvi 
izvēlēties kādu no tiesiskas aizsardzības 
mehānisma veidiem (preces salabošana 
vai nomainīšana, līguma cenas atlaide vai 
tā izbeigšana). Tomēr patērētājs var atcelt 
līgumu tikai tad, ja neatbilstība nav 
nebūtiska. Turklāt patērētājs nevar prasīt, 
lai preces tiktu salabotas vai nomainītas, 
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vērā izmaksas, kas rodas tirgotājam, 
novēršot neatbilstības, un preču vērtību, 
kā arī to, cik būtiskas ir neatbilstības.
Rezerves daļu trūkums nebūtu uzskatāms 
par attaisnojošu iemeslu tirgotāja nespējai 
novērst neatbilstības piemērotā termiņā vai 
bez nesamērīgiem ieguldījumiem.

ja tirgotājs pierāda, ka tas būtu 
nelikumīgi, neiespējami vai radītu viņam 
nesamērīgus ieguldījumus. Rezerves daļu 
trūkums nebūtu uzskatāms par attaisnojošu 
iemeslu tirgotāja nespējai novērst 
neatbilstības piemērotā termiņā vai bez 
nesamērīgiem ieguldījumiem.

Or.fr

Grozījums Nr. 342
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
pirmkārt, patērētājam jābūt nodrošinātai
iespējai prasīt, lai tirgotājs preces salabo 
vai samaina tās pēc tirgotāja paša izvēles, 
izņemot gadījumus, kad tirgotājs pierāda, 
ka šādi aizsardzības līdzekļi ir prettiesiski, 
nav reāli vai ir saistīti ar tirgotāja 
nesamērīgiem ieguldījumiem. Tirgotāja 
ieguldījumi jānosaka objektīvi, ņemot vērā 
izmaksas, kas rodas tirgotājam, novēršot 
neatbilstības, un preču vērtību, kā arī to, 
cik būtiskas ir neatbilstības. Rezerves daļu 
trūkums nebūtu uzskatāms par attaisnojošu 
iemeslu tirgotāja nespējai novērst 
neatbilstības piemērotā termiņā vai bez 
nesamērīgiem ieguldījumiem.

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam jābūt nodrošinātām tiesībām 
izvēlēties, vai preces tiek salabotas vai 
samainītas, vai arī tiek samazināta to 
cena, vai arī līgums tiek anulēts. Ja 
patērētājs pieprasa tirgotājam preces 
samainīt, tirgotājam tas jādara, cik vien 
ātri iespējams, izņemot gadījumus, kad 
viņš pierāda, ka šādi aizsardzības līdzekļi ir 
prettiesiski, nav reāli vai ir saistīti ar 
tirgotāja nesamērīgiem ieguldījumiem. 
Tirgotāja ieguldījumi jānosaka objektīvi, 
ņemot vērā izmaksas, kas rodas tirgotājam, 
novēršot neatbilstības, un preču vērtību, kā 
arī to, cik būtiskas ir neatbilstības. 
Rezerves daļu trūkums nebūtu uzskatāms 
par attaisnojošu iemeslu tirgotāja nespējai 
novērst neatbilstības piemērotā termiņā vai 
bez nesamērīgiem ieguldījumiem.

Or.fr

Pamatojums

Tiesiskās aizsardzības mehānisma izvēle jānosaka patērētājam, nevis tirgotājam.
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Grozījums Nr. 343
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja preces neatbilst līgumā 
noteiktajam, pirmkārt, patērētājam jābūt 
nodrošinātai iespējai prasīt, lai tirgotājs
preces salabo vai samaina tās pēc tirgotāja 
paša izvēles, izņemot gadījumus, kad 
tirgotājs pierāda, ka šādi aizsardzības 
līdzekļi ir prettiesiski, nav reāli vai ir
saistīti ar tirgotāja nesamērīgiem
ieguldījumiem. Tirgotāja ieguldījumi
jānosaka objektīvi, ņemot vērā izmaksas, 
kas rodas tirgotājam, novēršot 
neatbilstības, un preču vērtību, kā arī to, 
cik būtiskas ir neatbilstības. Rezerves daļu 
trūkums nebūtu uzskatāms par 
attaisnojošu iemeslu tirgotāja nespējai 
novērst neatbilstības piemērotā termiņā 
vai bez nesamērīgiem ieguldījumiem.

(40) Vispirms patērētājs var prasīt, lai 
pārdevējs preces salabo vai samaina tās, 
izņemot gadījumus, kad šādi tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi nav reāli vai ir 
nesamērīgi. Tas, vai aizsardzības līdzeklis 
ir nesamērīgs, būtu jānosaka objektīvi.
Aizsardzības līdzeklis būtu nesamērīgs, ja 
tā radītās izmaksas salīdzinājumā ar 
citiem aizsardzības līdzekļiem būtu 
nepamatoti augstākas. Šo salīdzinājumu 
var arī veikt, apsverot, piemēram, 
salabošanas salīdzinošās izmaksas un 
izmaksas, kas rastos līguma izbeigšanas 
rezultātā. Lai noteiktu, vai izmaksas ir 
nepamatoti augstākas, viena aizsardzības 
līdzekļa izmaksām vajadzētu būt 
ievērojami augstākām par cita 
aizsardzības līdzekļa izmaksām.

Or.de

Pamatojums

Tiesiskās aizsardzības līdzekļu spēkā esošā hierarhija būtu jāsaglabā. Būtu jānodrošina arī 
iespēja apsvērt, vai tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir nesamērīgs, salīdzinot izmaksas, kas 
rastos, salabojot preci un izbeidzot līgumu.

Grozījums Nr. 344
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
pirmkārt, patērētājam jābūt nodrošinātai 
iespējai prasīt, lai tirgotājs preces salabo 
vai samaina tās pēc tirgotāja paša izvēles, 

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam vienmēr jābūt nodrošinātai 
iespējai izvēlēties kādu no dažādajiem šajā 
direktīvā paredzētajiem tiesiskās 
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izņemot gadījumus, kad tirgotājs pierāda, 
ka šādi aizsardzības līdzekļi ir prettiesiski, 
nav reāli vai ir saistīti ar tirgotāja 
nesamērīgiem ieguldījumiem. Tirgotāja 
ieguldījumi jānosaka objektīvi, ņemot 
vērā izmaksas, kas rodas tirgotājam, 
novēršot neatbilstības, un preču vērtību, 
kā arī to, cik būtiskas ir neatbilstības. 
Rezerves daļu trūkums nebūtu uzskatāms 
par attaisnojošu iemeslu tirgotāja nespējai 
novērst neatbilstības piemērotā termiņā 
vai bez nesamērīgiem ieguldījumiem.

aizsardzības līdzekļiem. Patērētājam būtu 
jānodrošina tiesības prasīt, lai tirgotājs 
preces salabo, samaina tās, samazina cenu 
vai anulē līgumu.

Or.en

Grozījums Nr. 345
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
pirmkārt, patērētājam jābūt nodrošinātai 
iespējai prasīt, lai tirgotājs preces salabo 
vai samaina tās pēc tirgotāja paša izvēles, 
izņemot gadījumus, kad tirgotājs pierāda, 
ka šādi aizsardzības līdzekļi ir prettiesiski, 
nav reāli vai ir saistīti ar tirgotāja 
nesamērīgiem ieguldījumiem. Tirgotāja 
ieguldījumi jānosaka objektīvi, ņemot vērā 
izmaksas, kas rodas tirgotājam, novēršot 
neatbilstības, un preču vērtību, kā arī to, 
cik būtiskas ir neatbilstības. Rezerves daļu 
trūkums nebūtu uzskatāms par attaisnojošu 
iemeslu tirgotāja nespējai novērst 
neatbilstības piemērotā termiņā vai bez 
nesamērīgiem ieguldījumiem.

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
pirmkārt, patērētājam jābūt nodrošinātai 
iespējai izvēlēties, vai produkts tiek 
salabots vai samainīts, vai arī tā cenas 
samazināšanu, vai līguma anulēšanu, 
izņemot gadījumus, kad tirgotājs pierāda, 
ka šādi aizsardzības līdzekļi ir prettiesiski, 
nav reāli vai ir saistīti ar tirgotāja 
nesamērīgiem ieguldījumiem. Tirgotāja 
ieguldījumi jānosaka objektīvi, ņemot vērā 
izmaksas, kas rodas tirgotājam, novēršot 
neatbilstības, un preču vērtību, kā arī to, 
cik būtiskas ir neatbilstības. Rezerves daļu 
trūkums nebūtu uzskatāms par attaisnojošu 
iemeslu tirgotāja nespējai novērst 
neatbilstības piemērotā termiņā vai bez 
nesamērīgiem ieguldījumiem.

Or.el

Pamatojums

Jebkurā gadījumā atlīdzināšanas veids par produkta neatbilstību būtu jāizvēlas patērētājam.
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Grozījums Nr. 346
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
pirmkārt, patērētājam jābūt nodrošinātai 
iespējai prasīt, lai tirgotājs preces salabo 
vai samaina tās pēc tirgotāja paša izvēles, 
izņemot gadījumus, kad tirgotājs pierāda, 
ka šādi aizsardzības līdzekļi ir prettiesiski, 
nav reāli vai ir saistīti ar tirgotāja 
nesamērīgiem ieguldījumiem. Tirgotāja 
ieguldījumi jānosaka objektīvi, ņemot vērā 
izmaksas, kas rodas tirgotājam, novēršot 
neatbilstības, un preču vērtību, kā arī to, 
cik būtiskas ir neatbilstības. Rezerves daļu 
trūkums nebūtu uzskatāms par attaisnojošu 
iemeslu tirgotāja nespējai novērst 
neatbilstības piemērotā termiņā vai bez 
nesamērīgiem ieguldījumiem.

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
pirmkārt, patērētājam jābūt nodrošinātai 
iespējai prasīt, lai tirgotājs preces salabo 
vai samaina tās pēc tirgotāja paša izvēles, 
izņemot gadījumus, kad tirgotājs pierāda, 
ka šādi aizsardzības līdzekļi ir prettiesiski, 
nav reāli vai ir saistīti ar tirgotāja 
nesamērīgiem ieguldījumiem. Tirgotāja 
ieguldījumi jānosaka objektīvi, ņemot vērā 
izmaksas, kas rodas tirgotājam, novēršot 
neatbilstības, un preču vērtību, kā arī to, 
cik būtiskas ir neatbilstības. Rezerves daļu 
trūkums nebūtu uzskatāms par attaisnojošu 
iemeslu tirgotāja nespējai novērst 
neatbilstības piemērotā termiņā vai bez 
nesamērīgiem ieguldījumiem.

Or.el

Grozījums Nr. 347
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
pirmkārt, patērētājam jābūt nodrošinātai 
iespējai prasīt, lai tirgotājs preces salabo 
vai samaina tās pēc tirgotāja paša izvēles, 
izņemot gadījumus, kad tirgotājs pierāda, 
ka šādi aizsardzības līdzekļi ir prettiesiski, 
nav reāli vai ir saistīti ar tirgotāja 
nesamērīgiem ieguldījumiem. Tirgotāja 
ieguldījumi jānosaka objektīvi, ņemot vērā 
izmaksas, kas rodas tirgotājam, novēršot 

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības izvēlēties, lai preces 
salabo vai samaina, izņemot gadījumus, 
kad tirgotājs pierāda, ka šādi aizsardzības 
līdzekļi ir prettiesiski, nav reāli vai ir 
saistīti ar tirgotāja nesamērīgiem 
ieguldījumiem. Turklāt patērētājs parasti 
var 30 dienu laikā, sākot no preču 
piegādes dienas, izbeigt līgumu un saņemt 
pilnīgu cenas kompensāciju. Tirgotāja 
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neatbilstības, un preču vērtību, kā arī to, 
cik būtiskas ir neatbilstības. Rezerves daļu 
trūkums nebūtu uzskatāms par attaisnojošu 
iemeslu tirgotāja nespējai novērst 
neatbilstības piemērotā termiņā vai bez 
nesamērīgiem ieguldījumiem.

ieguldījumi jānosaka objektīvi, ņemot vērā 
izmaksas, kas rodas tirgotājam, novēršot 
neatbilstības, un preču vērtību, kā arī to, 
cik būtiskas ir neatbilstības. Rezerves daļu 
trūkums nebūtu uzskatāms par attaisnojošu 
iemeslu tirgotāja nespējai novērst 
neatbilstības piemērotā termiņā vai bez 
nesamērīgiem ieguldījumiem.

Or.en

Grozījums Nr. 348
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
pirmkārt, patērētājam jābūt nodrošinātai 
iespējai prasīt, lai tirgotājs preces salabo 
vai samaina tās pēc tirgotāja paša izvēles, 
izņemot gadījumus, kad tirgotājs pierāda, 
ka šādi aizsardzības līdzekļi ir prettiesiski, 
nav reāli vai ir saistīti ar tirgotāja 
nesamērīgiem ieguldījumiem. Tirgotāja 
ieguldījumi jānosaka objektīvi, ņemot 
vērā izmaksas, kas rodas tirgotājam, 
novēršot neatbilstības, un preču vērtību, 
kā arī to, cik būtiskas ir neatbilstības. 
Rezerves daļu trūkums nebūtu uzskatāms 
par attaisnojošu iemeslu tirgotāja nespējai 
novērst neatbilstības piemērotā termiņā 
vai bez nesamērīgiem ieguldījumiem.

(40) Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam vienmēr jābūt nodrošinātai 
iespējai izvēlēties kādu no dažādajiem šajā 
direktīvā noteiktajiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem. Patērētājam būtu 
jānodrošina tiesības prasīt, lai tirgotājs 
preces salabo, samaina tās, samazina cenu 
vai anulē līgumu.

Or.en

Grozījums Nr. 349
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Patērētājam nebūtu jāsedz izdevumi, 
kas saistīti ar neatbilstību novēršanu, it 
īpaši sūtīšanas, darba un materiālu 
izmaksas. Turklāt patērētājiem nebūtu 
jākompensē tirgotājam izdevumi saistībā ar 
tādu preču lietošanu, kurām ir defekts.

(41) Patērētājam nebūtu jāsedz ne
izdevumi, kas saistīti ar neatbilstību 
novēršanu, it īpaši sūtīšanas, darba un 
materiālu izmaksas, ne arī jebkādi 
tiesiskās aizsardzības līdzekļu izdevumi, 
kas saistīti ar neatbilstību, ja šo tiesisko 
aizsardzības līdzekli realizē tehniski 
kompetents tirgotājs, kas nav tiešais 
pārdevējs vai ieceltais pakalpojumu 
aģents. Turklāt patērētājiem nebūtu 
jākompensē tirgotājam izdevumi saistībā ar 
tādu preču lietošanu, kurām ir defekts.

Or.cs

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir aizsargāt patērētājus pret garantiju anulēšanu, ja patērētājs veicis 
produktu nekompetentu salabošanu vai pielāgošanu. 

Grozījums Nr. 350
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Patērētājam nebūtu jāsedz izdevumi, 
kas saistīti ar neatbilstību novēršanu, it 
īpaši sūtīšanas, darba un materiālu 
izmaksas. Turklāt patērētājiem nebūtu 
jākompensē tirgotājam izdevumi saistībā 
ar tādu preču lietošanu, kurām ir defekts.

(41) Patērētājam nebūtu jāsedz izdevumi, 
kas saistīti ar preces atbilstības 
nodrošināšanu līguma noteikumiem, it 
īpaši sūtīšanas, darba un materiālu 
izmaksas. Dalībvalstis var paredzēt, ka 
jebkuru atlīdzinājumu patērētājam var 
samazināt, ņemot vērā to, kā patērētājs ir 
preces izmantojis, kopš tās ir viņam 
piegādātas.

Or.de

Pamatojums

Ja katram gadījumam tiktu izslēgtas prasījuma tiesības saistībā ar netaisnīgu iedzīvošanos, 
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ņemot vērā to, kā prece tiek izmantota, tas būtu negodīgi, un tas varētu izraisīt ļaunprātīgu 
izmantošanu. Ar to tiktu arī ieviests sodīšanas elements, kuram nav jābūt ne civiltiesībās 
vispārīgi un garantiju tiesībās jo īpaši.

Grozījums Nr. 351
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Gadījumos, kad tirgotājs ir atteicies 
novērst neatbilstības vai kad tirgotājam 
vairāk nekā vienu reizi nav izdevies 
novērst šādas neatbilstības, patērētājam 
būtu jābūt tiesībām brīvi izvēlēties kādu 
no iespējamiem neatbilstību novēršanas 
veidiem. Tirgotāja atteikšanās var būt 
skaidri formulēta vai netieši pausta, un 
pēdējā gadījumā tas nozīmē, ka tirgotājs 
neatbild vai ignorē patērētāja prasību 
novērst neatbilstības.

svītrots

Or.fr

(skat. H. Ngoc iesniegto grozījumu attiecībā uz 40. apsvērumu)

Pamatojums

Patērētājam visos gadījumos jābūt brīvai izvēlei attiecībā uz neatbilstības novēršanas veidu, 
ne tikai gadījumā, ja tirgotājs atteicies rīkoties vai nav rīkojies.

Grozījums Nr. 352
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Gadījumos, kad tirgotājs ir atteicies 
novērst neatbilstības vai kad tirgotājam 
vairāk nekā vienu reizi nav izdevies 
novērst šādas neatbilstības, patērētājam 

svītrots
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būtu jābūt tiesībām brīvi izvēlēties kādu 
no iespējamiem neatbilstību novēršanas 
veidiem. Tirgotāja atteikšanās var būt 
skaidri formulēta vai netieši pausta, un 
pēdējā gadījumā tas nozīmē, ka tirgotājs 
neatbild vai ignorē patērētāja prasību 
novērst neatbilstības.

Or.el

Grozījums Nr. 353
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Gadījumos, kad tirgotājs ir atteicies 
novērst neatbilstības vai kad tirgotājam 
vairāk nekā vienu reizi nav izdevies 
novērst šādas neatbilstības, patērētājam 
būtu jābūt tiesībām brīvi izvēlēties kādu no 
iespējamiem neatbilstību novēršanas 
veidiem. Tirgotāja atteikšanās var būt 
skaidri formulēta vai netieši pausta, un 
pēdējā gadījumā tas nozīmē, ka tirgotājs 
neatbild vai ignorē patērētāja prasību 
novērst neatbilstības.

(42) Gadījumos, kad tirgotājs ir atteicies 
novērst neatbilstības vai kad tirgotājam nav 
izdevies novērst šādas neatbilstības, 
patērētājam būtu jābūt tiesībām brīvi 
izvēlēties kādu no iespējamiem neatbilstību 
novēršanas veidiem. Tirgotāja atteikšanās 
var būt skaidri formulēta vai netieši pausta.
Tā ir netieši pausta, ja tirgotājs neatbild 
vai ignorē patērētāja prasību novērst 
neatbilstības. Dalībvalstis identificē 
patērētājiem pieejamos tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, ja tirgotājs atsakās 
novērst neatbilstību vai viņam tas nav 
izdevies.

Or.it

Grozījums Nr. 354
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Gadījumos, kad tirgotājs ir atteicies 
novērst neatbilstības vai kad tirgotājam 
vairāk nekā vienu reizi nav izdevies 

(42) Ja izvēlētā neatbilstības novēršana ir 
salabošana vai nomainīšana, būtu skaidri 
jāparedz, kādos gadījumos patērētājs 
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novērst šādas neatbilstības, patērētājam 
būtu jābūt tiesībām brīvi izvēlēties kādu 
no iespējamiem neatbilstību novēršanas 
veidiem. Tirgotāja atteikšanās var būt 
skaidri formulēta vai netieši pausta, un 
pēdējā gadījumā tas nozīmē, ka tirgotājs 
neatbild vai ignorē patērētāja prasību 
novērst neatbilstības.

tomēr var censties panākt līguma 
anulēšanu vai cenas samazināšanu.

Or.fr

Grozījums Nr. 355
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Gadījumos, kad tirgotājs ir atteicies 
novērst neatbilstības vai kad tirgotājam 
vairāk nekā vienu reizi nav izdevies 
novērst šādas neatbilstības, patērētājam 
būtu jābūt tiesībām brīvi izvēlēties kādu no 
iespējamiem neatbilstību novēršanas 
veidiem. Tirgotāja atteikšanās var būt 
skaidri formulēta vai netieši pausta, un 
pēdējā gadījumā tas nozīmē, ka tirgotājs 
neatbild vai ignorē patērētāja prasību 
novērst neatbilstības.

(42) Patērētājam vajadzētu būt tiesībām 
brīvi izvēlēties kādu no iespējamiem 
neatbilstību novēršanas veidiem, ja viņam 
nav tiesības prasīt preču salabošanu vai 
nomainīšanu. Lai patērētājiem 
nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni,
neatbilstības gadījumā, dalībvalstīm ir 
iespēja pieņemt vai atstāt spēkā tiesību 
normas par tiesībām brīvi izvēlēties 
aizsardzības līdzekļus. Tomēr 
attiecīgajiem valsts tiesību aktu 
noteikumiem jāatbilst Līgumam par 
Eiropas Savienības darbību, un tie jo īpaši 
nedrīkst būt pretrunā šīs direktīvas 
mērķim, proti, mērķim par iekšējā tirgus 
sekmīgas darbības nodrošināšanu un 
konkurences traucējumu novēršanu 
Savienībā. Ievērojot minēto, valsts tiesību 
aktiem jāatbilst šim mērķim un jābūt 
samērīgiem.

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo22. grozījumu.
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Grozījums Nr. 356
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Gadījumos, kad tirgotājs ir atteicies 
novērst neatbilstības vai kad tirgotājam 
vairāk nekā vienu reizi nav izdevies 
novērst šādas neatbilstības, patērētājam 
būtu jābūt tiesībām brīvi izvēlēties kādu no 
iespējamiem neatbilstību novēršanas 
veidiem. Tirgotāja atteikšanās var būt 
skaidri formulēta vai netieši pausta, un 
pēdējā gadījumā tas nozīmē, ka tirgotājs 
neatbild vai ignorē patērētāja prasību 
novērst neatbilstības.

(42) Gadījumos, kad tirgotājs ir atteicies 
novērst neatbilstības vai kad tirgotājam 
vismaz divas reizes nav izdevies novērst 
šādas neatbilstības, patērētājam būtu jābūt 
tiesībām brīvi izvēlēties kādu no 
iespējamiem neatbilstību novēršanas 
veidiem. Tirgotāja atteikšanās var būt 
skaidri formulēta vai netieši pausta, un 
pēdējā gadījumā tas nozīmē, ka tirgotājs 
neatbild vai ignorē patērētāja prasību 
novērst neatbilstības.

Or.de

Grozījums Nr. 357
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Gadījumos, kad tirgotājs ir atteicies 
novērst neatbilstības vai kad tirgotājam 
vairāk nekā vienu reizi nav izdevies 
novērst šādas neatbilstības, patērētājam 
būtu jābūt tiesībām brīvi izvēlēties kādu 
no iespējamiem neatbilstību novēršanas 
veidiem. Tirgotāja atteikšanās var būt 
skaidri formulēta vai netieši pausta, un 
pēdējā gadījumā tas nozīmē, ka tirgotājs 
neatbild vai ignorē patērētāja prasību 
novērst neatbilstības.

(42) Gadījumos, kad ir dažādi atbilstoši 
apstākļi, patērētājam vajadzētu būt 
tiesībām brīvi izvēlēties kādu no 
iespējamiem neatbilstību novēršanas 
veidiem. Par šādu gadījumu būtu runa, ja
tirgotājam nav izdevies vai neizdosies
novērst šādas neatbilstības vai tirgotais, 
novēršot bojājumu, izraisījis būtisku 
trūkumu vai izraisīs to. Tirgotāja 
atteikšanās var būt skaidri formulēta vai 
netieši pausta, un pēdējā gadījumā tas 
nozīmē, ka tirgotājs neatbild vai ignorē 
patērētāja prasību novērst neatbilstības.
Jautājums par to, vai tirgotājs izraisīs 
būtisku trūkumu, novēršot bojājumu, vai, 
iespējams, nespēj novērst bojājumu, 
jānovērtē, ņemot vērā objektīvu 
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pamatojumu, piemēram, slikta patērētāja 
apkalpošana pēc pārdošanas.

Or.en

Grozījums Nr. 358
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Būtu jāparedz noteikums, ka 
konkrētos gadījumos tirgotāju var saukt 
pie atbildības par neatbilstību, kas pastāv 
laika periodā, kad risks pārgājis 
patērētājam, pat ja neatbilstība kļūs acīm 
redzama tikai pēc tam. 

Or.fr

Grozījums Nr. 359
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
42.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42b) Patērētājam vajadzētu būt iespējām 
izmantot likumisko garantiju divu gadu 
laikā. Kamēr nav pierādīts pretējais, par 
labu patērētājam būtu jāprezumē, ka 
neatbilstība, kas ir pamanīta sešu mēnešu 
laikā pēc riska pārejas, pastāvēja jau riska 
pārejas brīdī. Lai patērētājiem 
nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni, 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
pieņemt vai atstāt spēkā tiesību normas, 
ar kurām nosaka garantijas termiņus, 
pierādīšanas pienākuma maiņas 
termiņus, vai īpašus noteikumus attiecībā 
uz ievērojamu neatbilstību, kas kļūst 
zināma pēc garantijas termiņa beigām. 
Tomēr attiecīgajiem valsts tiesību aktu 
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noteikumiem jāatbilst Līgumam par 
Eiropas Savienības darbību, un tie jo īpaši 
nedrīkst būt pretrunā šīs direktīvas 
mērķim, proti, mērķim par iekšējā tirgus 
sekmīgas darbības nodrošināšanu un 
konkurences traucējumu novēršanu 
Savienībā. Ievērojot minēto, valsts tiesību 
aktiem jāatbilst šim mērķim un jābūt 
samērīgiem.

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo24. grozījumu.

Grozījums Nr. 360
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
42.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42b) Būtu jāparedz, ka tām dalībvalstīm, 
kuras tā vēlas, būtu jānodrošina iespēja 
pēc šīs direktīvas pieņemšanas saglabāt 
spēkā valsts tiesību normas, kuras paredz, 
ka tirgotāju sauc pie atbildības no tā 
brīža, kad patērētājs ievērojis neatbilstību.

Or.fr

Grozījums Nr. 361
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Saskaņā ar Direktīvu 1999/44/EK 
dalībvalstis var noteikt laiku vismaz divus 
mēnešus, kad patērētājam jāinformē 
tirgotājs par neatbilstībām. Atšķirīgie 

svītrots
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transponēšanas tiesību akti ir radījuši 
šķēršļus tirdzniecībai. Tāpēc šis ar 
regulējumu saistītais risinājums ir jāsvītro 
un jāuzlabo juridiskā noteiktība, nosakot 
par pienākumu patērētājiem informēt 
tirgotāju par neatbilstību divos mēnešos 
pēc tās atklāšanas.

Or.en

Grozījums Nr. 362
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
43.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43a) Dažādu dalībvalstu tiesību akti un 
tiesu prakse šajā jomā parāda, ka pieaug 
centieni nodrošināt patērētāju tiesību 
aizsardzības augstu līmeni. Ņemot vērā šo 
tendenci un pieredzi, kas gūta īstenojot 
iepriekšējo direktīvu (Direktīva 
Nr. 1994/44/EK), varētu būt lietderīgi 
paredzēt tiešu ražotāja atbildību par 
trūkumiem, par kuriem tas atbildīgs. 

Or.it

Grozījums Nr. 363
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
43.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43a) Ir nepieciešams ieviest tiešu 
atbildību par produktiem ar trūkumiem. 
Mērķi palielināt un veicināt patērētāju 
uzticēšanos, pērkot preces pārrobežu 
tirdzniecībā, tiktu ievērojami atbalstīts, 
ieviešot ražotāja tiešu atbildību par 
produktiem ar trūkumiem.
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Or.en

Grozījums Nr. 364
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Daži tirgotāji vai ražotāji piedāvā 
patērētājiem tirdzniecības garantijas. Lai 
nodrošinātu to, ka patērētāji netiek 
maldināti, tirdzniecības garantijām būtu 
jāietver konkrēta informācija, ieskaitot šo 
garantiju ilgumu, teritoriālo piemērošanu 
un paziņojumu, ka šī garantija neietekmē 
patērētāja likumīgās tiesības.

(44) Daži tirgotāji vai ražotāji piedāvā 
patērētājiem tirdzniecības garantijas. Lai 
nodrošinātu to, ka patērētāji netiek 
maldināti, tirdzniecības garantijā būtu 
jāietver konkrēta informācija, ieskaitot šo 
garantiju ilgumu, teritoriālo piemērošanu 
un paziņojumu, ka šī garantija neietekmē 
dalībvalstu spēkā esošajos tiesību aktos 
noteiktās patērētāja tiesības, kā arī tās, kas 
paredzētas šajā direktīvā.

Or.fr

Pamatojums

Patērētāju likumīgās tiesības izriet gan no spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem, gan no šajā 
direktīvā paredzētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 365
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Daži tirgotāji vai ražotāji piedāvā 
patērētājiem tirdzniecības garantijas. Lai 
nodrošinātu to, ka patērētāji netiek 
maldināti, tirdzniecības garantijām būtu 
jāietver konkrēta informācija, ieskaitot šo 
garantiju ilgumu, teritoriālo piemērošanu 
un paziņojumu, ka šī garantija neietekmē 
patērētāja likumīgās tiesības.

(44) Daži tirgotāji vai ražotāji piedāvā 
patērētājiem tirdzniecības garantijas. Lai 
nodrošinātu to, ka patērētāji netiek 
maldināti, tirdzniecības garantijām būtu 
jāietver konkrēta informācija, ieskaitot šo 
garantiju ilgumu, teritoriālo piemērošanu 
un paziņojumu, ka šī garantija neietekmē 
patērētāja likumīgās tiesības. Šī 
informācija jāsniedz valodā, kuru 
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patērētājs saprot.

Or.el

Grozījums Nr. 366
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Nav nepieciešams aizsargāt 
patērētājus pret negodīgiem līguma 
noteikumiem, kas nav individuāli 
pārrunāti, piemēram, standarta līguma 
noteikumi. Normatīvie akti par 
negodīgiem noteikumiem nebūtu
jāattiecina uz noteikumiem, kuriem
patērētājs ir piekritis pēc pārrunām. Par 
pārrunām nebūtu uzskatāmi gadījumi, 
kad patērētājam dod iespēju izvēlēties 
kādus no vairākiem līguma noteikumiem, 
kurus izstrādājis tirgotājs vai kurus 
tirgotājā vārdā izstrādājusi kāda trešā 
persona.

(45) Nepieciešams aizsargāt patērētājus 
pret negodīgiem līguma noteikumiem

Aizsardzība pret negodīgiem noteikumiem 
būtu jāpaplašina attiecībā uz līguma 
noteikumiem, kas individuāli pārrunāti, tā 
kā patērētājs pārrunās bieži nebūs
situācijā un viņam nebūs nepieciešamās 
zināšanas, lai individuāli spētu ietekmēt 
līguma noteikumus.

Or.en

Grozījums Nr. 367
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Normatīvie akti par negodīgiem 
noteikumiem nebūtu jāattiecina uz līguma 

svītrots
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noteikumiem, kuri tieši vai netieši ietver 
dalībvalstu obligātas tiesību normas, kas 
atbilst Kopienas tiesību aktiem. Tāpat 
nebūtu jāveic negodīguma pārbaude 
noteikumiem, kuri ietver to starptautisko 
konvenciju principus vai noteikumus, 
kam ir pievienojušās dalībvalstis vai 
Kopiena, it īpaši transporta jomā.

Or.en

Grozījums Nr. 368
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un 
tiem jābūt salasāmiem. Tirgotājiem, 
izstrādājot līguma noteikumus, jābūt 
iespējai brīvi izvēlēties fonta veidu vai 
lielumu. Patērētājam jānodrošina iespēja 
izlasīt līguma noteikumus pirms līguma 
noslēgšanas. Šāda iespēja jādod 
patērētājam, pēc viņa lūguma nodrošinot 
viņam līguma noteikumus (uzņēmuma 
telpās noslēgtiem līgumiem) vai darot šos 
noteikumus pieejamus citā veidā 
(piemēram, distances līgumu gadījumā —
tirgotāja tīmekļa vietnē), vai pievienojot 
standarta noteikumus pasūtījuma veidlapai 
(līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām). Tirgotājam jāsaņem patērētāja 
skaidri pausta piekrišana par jebkuru 
maksājumu papildus samaksai par tirgotāja 
galvenajām līgumsaistībām. Būtu 
jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot 
dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot 
sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram 
jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, 
vienkāršā fonta lielumā un tiem vajadzētu 
būt salasāmiem. Tirgotājiem, izstrādājot 
līguma noteikumus, jābūt iespējai brīvi 
izvēlēties fonta veidu vai lielumu. 
Patērētājam jānodrošina iespēja izlasīt 
līguma noteikumus pirms līguma 
noslēgšanas. Šāda iespēja jādod 
patērētājam, pēc viņa lūguma nodrošinot 
viņam līguma noteikumus (uzņēmuma 
telpās noslēgtiem līgumiem) vai darot šos 
noteikumus pieejamus citā veidā 
(piemēram, distances līgumu gadījumā —
tirgotāja tīmekļa vietnē), vai pievienojot 
standarta noteikumus pasūtījuma veidlapai 
(līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām). Tirgotājam jāsaņem patērētāja 
skaidri pausta piekrišana par jebkuru 
maksājumu papildus samaksai par tirgotāja 
galvenajām līgumsaistībām. Būtu 
jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot 
dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot 
sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram 
jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

Or.cs
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Pamatojums

Ar šo grozījumu es ierosinu priekšlikumā iekļaut pienākumu nodrošināt noteikumus un 
nosacījumus vienkāršā fonta lielumā, jo lielākā problēma, īstenojot pašreizējo praksi dažās 
ES dalībvalstīs, ir tāda, ka vissvarīgākā informācija līgumos tiek sniegta ārkārtīga mazā 
drukā, kas ierobežo gados vecāku iedzīvotāju tiesības, jo īpaši tiesības par pienācīgu piekļuvi 
šai informācijai.

Grozījums Nr. 369
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un 
tiem jābūt salasāmiem. Tirgotājiem, 
izstrādājot līguma noteikumus, jābūt 
iespējai brīvi izvēlēties fonta veidu vai 
lielumu. Patērētājam jānodrošina iespēja 
izlasīt līguma noteikumus pirms līguma 
noslēgšanas. Šāda iespēja jādod 
patērētājam, pēc viņa lūguma nodrošinot 
viņam līguma noteikumus (uzņēmuma 
telpās noslēgtiem līgumiem) vai darot šos 
noteikumus pieejamus citā veidā 
(piemēram, distances līgumu gadījumā —
tirgotāja tīmekļa vietnē), vai pievienojot 
standarta noteikumus pasūtījuma veidlapai 
(līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām). Tirgotājam jāsaņem patērētāja 
skaidri pausta piekrišana par jebkuru 
maksājumu papildus samaksai par tirgotāja 
galvenajām līgumsaistībām. Būtu 
jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot 
dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot 
sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram 
jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un tie 
ir tekstuāli apstiprināti ar pastāvīga 
informācijas nesēja starpniecību. 
Patērētājam jānodrošina iespēja izlasīt 
līguma noteikumus pirms līguma 
noslēgšanas. Šāda iespēja jādod 
patērētājam, nodrošinot viņam līguma 
noteikumus vai darot šos noteikumus 
pieejamus citā veidā, kur patērētājs tos 
pamatoti varētu cerēt atrast (piemēram, 
distances līgumu gadījumā — īpaši 
izvietojot tirgotāja tīmekļa vietnē), vai 
pievienojot standarta noteikumus 
pasūtījuma veidlapai (līgumiem, kas 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām).
 Tirgotājam jāsaņem patērētāja skaidri 
pausta iepriekšēja piekrišana par jebkuru 
maksājumu papildus samaksai par tirgotāja 
galvenajām līgumsaistībām. Būtu 
jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot 
dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot 
sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram 
jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

Or.fr
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Grozījums Nr. 370
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un 
tiem jābūt salasāmiem. Tirgotājiem, 
izstrādājot līguma noteikumus, jābūt 
iespējai brīvi izvēlēties fonta veidu vai
lielumu. Patērētājam jānodrošina iespēja 
izlasīt līguma noteikumus pirms līguma 
noslēgšanas. Šāda iespēja jādod 
patērētājam, pēc viņa lūguma nodrošinot 
viņam līguma noteikumus (uzņēmuma 
telpās noslēgtiem līgumiem) vai darot šos 
noteikumus pieejamus citā veidā 
(piemēram, distances līgumu gadījumā —
tirgotāja tīmekļa vietnē), vai pievienojot 
standarta noteikumus pasūtījuma veidlapai 
(līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām). Tirgotājam jāsaņem patērētāja 
skaidri pausta piekrišana par jebkuru 
maksājumu papildus samaksai par tirgotāja 
galvenajām līgumsaistībām. Būtu 
jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot 
dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot 
sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram 
jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un 
tiem jābūt salasāmiem. Līguma noteikumi 
jāizstrādā, izmantojot tādu pašu fonta 
lielumu. Patērētājam jānodrošina iespēja 
izlasīt līguma noteikumus pirms līguma 
noslēgšanas. Šāda iespēja jādod 
patērētājam, pēc viņa lūguma nodrošinot 
viņam līguma noteikumus (uzņēmuma 
telpās noslēgtiem līgumiem) vai darot šos 
noteikumus pieejamus citā veidā 
(piemēram, distances līgumu gadījumā —
tirgotāja tīmekļa vietnē), vai pievienojot 
standarta noteikumus pasūtījuma veidlapai 
(līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām). Tirgotājam jāsaņem patērētāja 
skaidri pausta piekrišana par jebkuru 
maksājumu papildus samaksai par tirgotāja 
galvenajām līgumsaistībām. Būtu 
jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot 
dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot 
sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram 
jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

Or.en

Grozījums Nr. 371
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un 
tiem jābūt salasāmiem. Tirgotājiem, 
izstrādājot līguma noteikumus, jābūt 

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, tiem 
jābūt salasāmiem, kā arī tiem jābūt viegli 
un nepārtraukti pieejamiem valodā, kādā 
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iespējai brīvi izvēlēties fonta veidu vai 
lielumu. Patērētājam jānodrošina iespēja 
izlasīt līguma noteikumus pirms līguma 
noslēgšanas. Šāda iespēja jādod 
patērētājam, pēc viņa lūguma nodrošinot 
viņam līguma noteikumus (uzņēmuma 
telpās noslēgtiem līgumiem) vai darot šos 
noteikumus pieejamus citā veidā 
(piemēram, distances līgumu gadījumā —
tirgotāja tīmekļa vietnē), vai pievienojot 
standarta noteikumus pasūtījuma veidlapai 
(līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām). Tirgotājam jāsaņem patērētāja 
skaidri pausta piekrišana par jebkuru 
maksājumu papildus samaksai par tirgotāja 
galvenajām līgumsaistībām. Būtu 
jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot 
dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot 
sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram 
jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

līgums ir noslēgts. Patērētājam jānodrošina 
iespēja izlasīt līguma noteikumus pirms 
līguma noslēgšanas. Šāda iespēja jādod 
patērētājam, pēc viņa lūguma nodrošinot 
viņam līguma noteikumus (uzņēmuma 
telpās noslēgtiem līgumiem) vai darot šos 
noteikumus pieejamus citā veidā, kur 
patērētājs tos pamatoti varētu cerēt atrast
(piemēram, distances līgumu gadījumā —
skaidri izvietoti tirgotāja tīmekļa vietnē), 
vai pievienojot standarta noteikumus 
pasūtījuma veidlapai (līgumiem, kas 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām). 
Tirgotājam jāsaņem patērētāja iepriekšēja 
un skaidri pausta piekrišana par jebkuru 
maksājumu papildus samaksai par tirgotāja 
galvenajām līgumsaistībām. Būtu 
jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot 
dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot 
sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram 
jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

Or.en

Grozījums Nr. 372
Damien Abad, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un 
tiem jābūt salasāmiem. Tirgotājiem, 
izstrādājot līguma noteikumus, jābūt 
iespējai brīvi izvēlēties fonta veidu vai 
lielumu. Patērētājam jānodrošina iespēja 
izlasīt līguma noteikumus pirms līguma 
noslēgšanas. Šāda iespēja jādod 
patērētājam, pēc viņa lūguma nodrošinot 
viņam līguma noteikumus (uzņēmuma 
telpās noslēgtiem līgumiem) vai darot šos 
noteikumus pieejamus citā veidā 
(piemēram, distances līgumu gadījumā —
tirgotāja tīmekļa vietnē), vai pievienojot 
standarta noteikumus pasūtījuma veidlapai 

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un 
tiem jābūt salasāmiem. Patērētājam 
jānodrošina iespēja izlasīt līguma 
noteikumus pirms līguma noslēgšanas. 
Šāda iespēja jādod patērētājam, pēc viņa 
lūguma nodrošinot viņam līguma 
noteikumus (uzņēmuma telpās noslēgtiem 
līgumiem) vai darot šos noteikumus 
pieejamus citā veidā (piemēram, distances 
līgumu gadījumā — tirgotāja tīmekļa 
vietnē), vai pievienojot standarta 
noteikumus pasūtījuma veidlapai 
(līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām). Tirgotājam jāsaņem patērētāja 
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(līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām). Tirgotājam jāsaņem patērētāja 
skaidri pausta piekrišana par jebkuru 
maksājumu papildus samaksai par tirgotāja 
galvenajām līgumsaistībām. Būtu 
jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot 
dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot 
sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram 
jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

skaidri pausta piekrišana par jebkuru 
maksājumu papildus samaksai par tirgotāja 
galvenajām līgumsaistībām. Būtu 
jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot 
dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot 
sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram 
jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

Or.fr

Pamatojums

Nebūtu iesakāms atstāt tirgotāju ziņā izvēlēties fonta veidu un lielumu, pat pieņemot, ka viņu 
izvēle atbilstu noteiktības, skaidrības un lakonisma principiem. Pētījumi parādījuši, ka 
drukātas zīmes, kuru lielums ir mazāks par 8 punktiem, lielu skaitu līgumu padara 
nesalasāmus.

Grozījums Nr. 373
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un 
tiem jābūt salasāmiem. Tirgotājiem, 
izstrādājot līguma noteikumus, jābūt 
iespējai brīvi izvēlēties fonta veidu vai 
lielumu. Patērētājam jānodrošina iespēja 
izlasīt līguma noteikumus pirms līguma 
noslēgšanas. Šāda iespēja jādod 
patērētājam, pēc viņa lūguma nodrošinot 
viņam līguma noteikumus (uzņēmuma 
telpās noslēgtiem līgumiem) vai darot šos 
noteikumus pieejamus citā veidā 
(piemēram, distances līgumu gadījumā —
tirgotāja tīmekļa vietnē), vai pievienojot 
standarta noteikumus pasūtījuma veidlapai 
(līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām). Tirgotājam jāsaņem patērētāja 
skaidri pausta piekrišana par jebkuru 
maksājumu papildus samaksai par tirgotāja 

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un 
tiem jābūt salasāmiem, un jebkurā 
gadījumā tiem jābūt vismaz valodā, kuru 
saprot patērētājs. Tirgotājiem, izstrādājot 
līguma noteikumus, jābūt iespējai brīvi 
izvēlēties fonta veidu vai lielumu, ja tie 
atbilst iepriekš norādītajiem 
nosacījumiem un visām dalībvalstu 
izvirzītajām prasībām. Turklāt līguma 
noteikumiem īpaši būtu jāparādās līgumā, 
un tiem vajadzētu būt pieejamiem valodā, 
kurā līgums izstrādāts. Dalībvalstis var 
savos tiesību aktos saglabāt vai ieviest 
papildu prasības, kas paredz līguma 
noteikumu labāku atspoguļošanu.
Patērētājam jānodrošina iespēja izlasīt 
līguma noteikumus pirms līguma 
noslēgšanas. Šāda iespēja jādod 
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galvenajām līgumsaistībām. Būtu 
jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot 
dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot 
sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram 
jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

patērētājam, pēc viņa lūguma nodrošinot 
viņam līguma noteikumus (uzņēmuma 
telpās noslēgtiem līgumiem) vai darot šos 
noteikumus pieejamus citā veidā 
(piemēram, distances līgumu gadījumā —
tirgotāja tīmekļa vietnē), vai pievienojot 
standarta noteikumus pasūtījuma veidlapai 
(līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām). Tirgotājam jāsaņem patērētāja 
skaidri pausta piekrišana par jebkuru 
maksājumu papildus samaksai par tirgotāja 
galvenajām līgumsaistībām. Būtu 
jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot 
dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot 
sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram 
jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

Or.el

Grozījums Nr. 374
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un
tiem jābūt salasāmiem. Tirgotājiem, 
izstrādājot līguma noteikumus, jābūt 
iespējai brīvi izvēlēties fonta veidu vai 
lielumu. Patērētājam jānodrošina iespēja 
izlasīt līguma noteikumus pirms līguma 
noslēgšanas. Šāda iespēja jādod 
patērētājam, pēc viņa lūguma nodrošinot 
viņam līguma noteikumus (uzņēmuma 
telpās noslēgtiem līgumiem) vai darot šos 
noteikumus pieejamus citā veidā 
(piemēram, distances līgumu gadījumā —
tirgotāja tīmekļa vietnē), vai pievienojot 
standarta noteikumus pasūtījuma veidlapai 
(līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām). Tirgotājam jāsaņem patērētāja 
skaidri pausta piekrišana par jebkuru 
maksājumu papildus samaksai par tirgotāja 
galvenajām līgumsaistībām. Būtu 

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, tiem 
jābūt salasāmiem, kā arī tiem jābūt viegli 
un nepārtraukti pieejamiem valodā, kādā 
līgums ir noslēgts. Patērētājam jānodrošina 
iespēja izlasīt līguma noteikumus pirms 
līguma noslēgšanas. Šāda iespēja jādod 
patērētājam, pēc viņa lūguma nodrošinot 
viņam līguma noteikumus (uzņēmuma 
telpās noslēgtiem līgumiem) vai darot šos 
noteikumus pieejamus citā veidā, kur 
patērētājs tos pamatoti varētu cerēt atrast
(piemēram, distances līgumu gadījumā —
skaidri izvietoti tirgotāja tīmekļa vietnē), 
vai pievienojot standarta noteikumus 
pasūtījuma veidlapai (līgumiem, kas 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām). 
Tirgotājam jāsaņem patērētāja iepriekšēja 
un skaidri pausta piekrišana par jebkuru 
maksājumu papildus samaksai par tirgotāja 
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jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot 
dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot 
sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram 
jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

galvenajām līgumsaistībām. Būtu 
jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot 
dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot 
sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram
jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

Or.en

Grozījums Nr. 375
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47a) Noteikumiem nav jāattiecas uz 
valstu formālām prasībām saistībā ar 
līgumu noslēgšanu vai uz citam formālām 
prasībām , piemēram, par līguma valodu 
vai noteikumiem par saturu vai klauzulu 
formulējumu konkrētu nozaru līgumos.

Or.de

Pamatojums

Dalībvalstīm jāsaglabā izvēles iespēja atstāt spēkā vai ieviest formālas prasības vispārīgajās 
līgumtiesībās attiecībā uz līgumu noslēgšanu, piemēram, tādas, kuras nevar uzskatīt par 
prasībām attiecībā uz līguma ārējo formu.

Grozījums Nr. 376
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
49.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49a) Tiek uzskatīts, ka cenu 
paaugstināšanas klauzula ir negodīga, ja 
patērētājam nav atļauts šādā gadījumā 
atkāpties no līguma un ja galīgā cena ir 
pārak augsta salīdzinājumā ar nolīgto 
cenu. Tomēr šis noteikums neliedz 
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ceļojumu organizētājiem mainīt līgumā 
noteiktās cenas, uz kurām attiecas 
Padomes Direktīvas 90/314/EK 4. panta 
4., 5. un 6. punktā paredzētie nosacījumi.

Or.de

Grozījums Nr. 377
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Lai nodrošinātu juridisku noteiktību 
un uzlabotu iekšējā tirgus darbību, 
direktīvā būtu jāietver divi negodīgu 
noteikumu saraksti. II pielikumā ir ietverts 
tādu noteikumu saraksts, kuri visos 
apstākļos uzskatāmi par negodīgiem. 
III pielikumā ir ietverts tādu noteikumu 
saraksts, kuri uzskatāmi par negodīgiem 
līdz brīdim, kad tirgotājs ir pierādījis 
pretējo. Šie saraksti piemērojami visās 
dalībvalstīs.

(50) Lai nodrošinātu juridisku noteiktību 
un uzlabotu iekšējā tirgus darbību, 
direktīvā būtu jāietver divi negodīgu 
noteikumu saraksti, kas nav izsmeļoši.
II pielikumā ir ietverts tādu noteikumu 
saraksts, kuri visos apstākļos uzskatāmi par 
negodīgiem. III pielikumā ir ietverts tādu 
noteikumu saraksts, kuri uzskatāmi par 
negodīgiem līdz brīdim, kad tirgotājs ir 
pierādījis pretējo. Šie saraksti piemērojami 
visās dalībvalstīs. Tā kā šie saraksti nav 
izsmeļoši, dalībvalstis tos var papildināt, 
un tās var saglabāt vai pieņemt 
noteikumus, kas vairāk aizsargā 
patērētāju intereses, lai lielākam skaitam 
līguma noteikumu varētu paredzēt 
statusu, ar kuru tie uzskatāmi par 
negodīgiem jebkuros apstākļos.

Or.fr

Grozījums Nr. 378
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Lai nodrošinātu juridisku noteiktību 
un uzlabotu iekšējā tirgus darbību, 

(50) Lai nodrošinātu juridisku noteiktību 
un uzlabotu iekšējā tirgus darbību, 
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direktīvā būtu jāietver divi negodīgu 
noteikumu saraksti. II pielikumā ir ietverts 
tādu noteikumu saraksts, kuri visos 
apstākļos uzskatāmi par negodīgiem. 
III pielikumā ir ietverts tādu noteikumu 
saraksts, kuri uzskatāmi par negodīgiem
līdz brīdim, kad tirgotājs ir pierādījis 
pretējo. Šie saraksti piemērojami visās 
dalībvalstīs.

direktīvā būtu jāietver divi negodīgu 
noteikumu saraksti, kas nav izsmeļoši. 
II pielikumā ir ietverts tādu noteikumu 
saraksts, kuri visos apstākļos uzskatāmi par 
negodīgiem. III pielikumā ir ietverts tādu 
noteikumu saraksts, par kuriem tiek 
uzskatīts, ka tie ir negodīgi līdz brīdim, 
kad tirgotājs ir pierādījis pretējo.

Or.en

Grozījums Nr. 379
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Lai nodrošinātu juridisku noteiktību 
un uzlabotu iekšējā tirgus darbību, 
direktīvā būtu jāietver divi negodīgu 
noteikumu saraksti. II pielikumā ir ietverts 
tādu noteikumu saraksts, kuri visos 
apstākļos uzskatāmi par negodīgiem. 
III pielikumā ir ietverts tādu noteikumu 
saraksts, kuri uzskatāmi par negodīgiem
līdz brīdim, kad tirgotājs ir pierādījis 
pretējo. Šie saraksti piemērojami visās 
dalībvalstīs.

(50) Lai nodrošinātu juridisku noteiktību 
un uzlabotu iekšējā tirgus darbību, 
direktīvā būtu jāietver divi negodīgu 
noteikumu saraksti, kas nav izsmeļoši. 
II pielikumā ir ietverts tādu noteikumu 
saraksts, kuri visos apstākļos uzskatāmi par 
negodīgiem. III pielikumā ir ietverts tādu 
noteikumu saraksts, par kuriem tiek 
uzskatīts, ka tie ir negodīgi līdz brīdim, 
kad tirgotājs ir pierādījis pretējo.

Or.en

Grozījums Nr. 380
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
50.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50a) Prasības izvirzīšana, lai patērētājs 
pirktu papildu preces vai 
papildpakalpojumus, kas nav iekļauti 
pamatlīguma cenā, būtu jāuzskata par 
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negodīgu. Eventuāli maksājumi, 
piemēram, sodi par līguma noteikumu 
pārkāpumiem, būtu jāuzskata par 
negodīgiem, ja tie ir nepārprotami 
nesamērīgi salīdzinājumā ar izmaksām, 
kas radušās tirgotājam.

Or.en

Grozījums Nr. 381
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Komisijai it īpaši jāpiešķir pilnvaras 
grozīt II un III pielikumu par līguma 
noteikumiem, kuri uzskatāmi par 
negodīgiem vai kurus par tādiem uzskata 
nosacīti. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi 
un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 382
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Komisijai it īpaši jāpiešķir pilnvaras 
grozīt II un III pielikumu par līguma 
noteikumiem, kuri uzskatāmi par 
negodīgiem vai kurus par tādiem uzskata 
nosacīti. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi 
un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots
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Or.el

Grozījums Nr. 383
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Komisijai it īpaši jāpiešķir pilnvaras 
grozīt II un III pielikumu par līguma 
noteikumiem, kuri uzskatāmi par 
negodīgiem vai kurus par tādiem uzskata 
nosacīti. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi 
un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 384
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Komisijai pilnvaras grozīt II un 
III pielikumu jāizmanto, lai nodrošinātu 
normatīvo aktu par negodīgiem 
noteikumiem konsekventu īstenošanu, 
papildinot minētos pielikumus ar līguma 
noteikumiem, kuri jebkuros apstākļos 
uzskatāmi par negodīgiem vai kurus 
uzskata par negodīgiem līdz brīdim, kad 
tirgotājs ir pierādījis pretējo.

svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 385
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Komisijai pilnvaras grozīt II un 
III pielikumu jāizmanto, lai nodrošinātu 
normatīvo aktu par negodīgiem 
noteikumiem konsekventu īstenošanu, 
papildinot minētos pielikumus ar līguma 
noteikumiem, kuri jebkuros apstākļos 
uzskatāmi par negodīgiem vai kurus 
uzskata par negodīgiem līdz brīdim, kad 
tirgotājs ir pierādījis pretējo.

svītrots

Or.fr

Grozījums Nr. 386
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Komisijai pilnvaras grozīt II un 
III pielikumu jāizmanto, lai nodrošinātu 
normatīvo aktu par negodīgiem 
noteikumiem konsekventu īstenošanu, 
papildinot minētos pielikumus ar līguma 
noteikumiem, kuri jebkuros apstākļos 
uzskatāmi par negodīgiem vai kurus 
uzskata par negodīgiem līdz brīdim, kad 
tirgotājs ir pierādījis pretējo.

svītrots

Or.el

Grozījums Nr. 387
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums



PE450.954v01-00 106/234 AM\836026LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53) Komisijai pilnvaras grozīt II un 
III pielikumu jāizmanto, lai nodrošinātu 
normatīvo aktu par negodīgiem 
noteikumiem konsekventu īstenošanu, 
papildinot minētos pielikumus ar līguma 
noteikumiem, kuri jebkuros apstākļos 
uzskatāmi par negodīgiem vai kurus 
uzskata par negodīgiem līdz brīdim, kad 
tirgotājs ir pierādījis pretējo.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 388
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55) Dalībvalstīm jānodrošina, ka to tiesu 
un administratīvo iestāžu rīcībā ir adekvāti 
un efektīvi līdzekļi, lai novērstu turpmāku
negodīgu noteikumu piemērošanu 
patērētāju līgumos.

(55) Dalībvalstīm jānodrošina, ka to tiesu 
un administratīvo iestāžu rīcībā ir adekvāti 
un efektīvi līdzekļi, lai novērstu negodīgu 
noteikumu piemērošanu patērētāju 
līgumos.

Or.el

Grozījums Nr. 389
Iliana Ivanova

Direktīvas priekšlikums
55.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(55a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
valsts pārvaldes iestādes vajadzīgajā 
līmenī sadarbojas ar Eiropas Patērētāju 
centru tīklu, lai varētu reaģēt pārrobežu 
lietās, īpaši attiecībā uz pieprasījumiem, 
kurus vēl nav izskatījis Eiropas Patērētāju 
centrs.
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Or.en

Grozījums Nr. 390
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Personām vai organizācijām, kurām 
saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem ir 
likumīgas intereses aizsargāt patērētāju 
līgumtiesības, jāpiedāvā tiesiskie 
aizsardzības līdzekļi, ar ko sākt tiesvedību
pret negodīgu komercpraksi tiesā vai 
administratīvā iestādē, kas ir kompetenta 
pieņemt lēmumus par sūdzībām vai sākt 
attiecīgu tiesvedību.

(57) Personām vai organizācijām, kurām 
saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem ir 
likumīgas intereses aizsargāt patērētāju 
līgumtiesības, jāpiedāvā tiesiskie 
aizsardzības līdzekļi, kurus izmantojot ir 
iespēja īstenot kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības mehānismus pret negodīgu 
komercpraksi tiesā vai administratīvā 
iestādē, kas ir kompetenta pieņemt 
lēmumus par sūdzībām vai sākt attiecīgu 
tiesvedību.

Or.en

Grozījums Nr. 391
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(57) Personām vai organizācijām, kurām 
saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem ir 
likumīgas intereses aizsargāt patērētāju 
līgumtiesības, jāpiedāvā tiesiskie 
aizsardzības līdzekļi, ar ko sākt tiesvedību 
pret negodīgu komercpraksi tiesā vai 
administratīvā iestādē, kas ir kompetenta 
pieņemt lēmumus par sūdzībām vai sākt 
attiecīgu tiesvedību.

(57) Personām vai organizācijām, kurām 
saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem ir 
likumīgas intereses aizsargāt patērētāju 
līgumtiesības, jāpiedāvā tiesiskie 
aizsardzības līdzekļi, jo tām būtu jāspēj 
īstenot kolektīvas tiesiskās aizsardzības 
mehānismu procedūras, ar ko sākt 
tiesvedību pret negodīgu komercpraksi 
tiesā vai administratīvā iestādē, kas ir 
kompetenta pieņemt lēmumus par 
sūdzībām vai sākt attiecīgu tiesvedību.

Or.el
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Grozījums Nr. 392
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
59.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(59a) Mēs aicinām Komisiju iesniegt
priekšlikumu par patērētāju kolektīvo 
tiesiskās aizsardzības mehānismu

Or.en

Grozījums Nr. 393
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Eiropas Komisija meklēs 
vispiemērotāko veidu, kā nodrošināt, lai 
visi patērētāji būtu informēti par savām 
tiesībām tirdzniecības vietā.

(60) Eiropas Komisija pēc apspriešanās ar 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm
meklēs vispiemērotāko veidu, kā 
nodrošināt, lai visi patērētāji būtu informēti 
par savām tiesībām tirdzniecības vietā.

Or.de

Pamatojums

Tā kā visdrīzāk patērētāju informēšana par viņu tiesībām būs tirgotāju kompetencē, tie kopā 
ar dalībvalstīm, kuras atbildīgas par direktīvas īstenošanu valsts tiesību normās, jāiesaista 
lēmumu pieņemšanā par to, kā to izdarīt vispiemērotākā veidā un vispraktiskāk.

Grozījums Nr. 394
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(60) Eiropas Komisija meklēs 
vispiemērotāko veidu, kā nodrošināt, lai 

(60) Eiropas Komisija meklēs 
vispiemērotāko veidu, kā nodrošināt, lai 
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visi patērētāji būtu informēti par savām 
tiesībām tirdzniecības vietā.

visi patērētāji būtu informēti par savām 
tiesībām tirdzniecības vietā un, cik tas vien 
ir iespējams, arī citās vietās.

Or.el

Grozījums Nr. 395
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Ir lietderīgi pārskatīt šo direktīvu, ja 
tiktu konstatēti šķēršļi iekšējā tirgus 
darbībai. Pēc pārskatīšanas Komisija varētu 
izstrādāt priekšlikumu grozīt šo direktīvu, 
kurā varētu paredzēt grozījumus citos 
patērētāju aizsardzības jomā pieņemtos
tiesību aktos, kuri atspoguļo Komisijas 
patērētāju tiesību aizsardzības politikas 
stratēģijā pausto apņemšanos pārskatīt 
acquis, lai panāktu patērētāju aizsardzību 
vienmērīgi augstā līmenī.

(63) Ir lietderīgi pārskatīt šo direktīvu, ja 
tiktu konstatētas patērētāju aizsardzības 
problēmas un šķēršļi iekšējā tirgus 
darbībai. Pēc pārskatīšanas Komisija varētu 
izstrādāt priekšlikumu grozīt šo direktīvu, 
kurā varētu paredzēt grozījumus citos 
patērētāju aizsardzības jomā pieņemtos 
tiesību aktos, kuri atspoguļo Komisijas 
patērētāju tiesību aizsardzības politikas 
stratēģijā pausto apņemšanos pārskatīt 
acquis, lai panāktu patērētāju aizsardzību 
vienmērīgi augstā līmenī.

Or.el

Grozījums Nr. 396
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
65. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(65) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 
mērķus nevar pietiekami labi sasniegt 
atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka minētos 
mērķus var labāk sasniegt Kopienas 
līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes 
principu šī direktīva paredz tikai to, kas 

(65) Dalībvalstis vien nevar pietiekami 
sekmīgi sasniegt šīs direktīvas mērķus, un 
tie dažos gadījumos labāk sasniedzami
Kopienas līmenī, tāpēc Kopiena var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
paredz tikai to, kas vajadzīgs, lai novērstu 
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vajadzīgs, lai novērstu šķēršļus iekšējā 
tirgus darbībai un panāktu patērētāju 
aizsardzību vienmērīgi augstā līmenī.

šķēršļus iekšējā tirgus darbībai un panāktu 
patērētāju aizsardzību vienmērīgi augstā 
līmenī.

Or.el

Grozījums Nr. 397
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā 
tirgus sekmīgu darbību un sasniegt augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni, tuvinot 
konkrētus aspektus dalībvalstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
kas attiecas uz līgumiem, kuri noslēgti 
starp patērētājiem un tirgotājiem.

Šīs direktīvas mērķis ir panākt augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni un 
nodrošināt iekšējā tirgus sekmīgu 
darbību, tuvinot konkrētus aspektus 
dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos, kas attiecas uz 
līgumiem, kuri noslēgti starp patērētājiem 
un tirgotājiem.

Or.fr

Grozījums Nr. 398
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā 
tirgus sekmīgu darbību un sasniegt augstu
patērētāju aizsardzības līmeni, tuvinot
konkrētus aspektus dalībvalstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
kas attiecas uz līgumiem, kuri noslēgti 
starp patērētājiem un tirgotājiem.

Šīs direktīvas mērķis sasniegt augstāku
patērētāju aizsardzības līmeni, nostiprinot 
patērētāju uzticēšanos iekšējam tirgum.
Vienlaicīgi četru spēkā esošo direktīvu 
aizstāšana ar šo vienu palīdzētu precizēt 
patērētāju tiesības. Turklāt tiek tuvināti 
konkrēti aspekti dalībvalstu normatīvajos 
un administratīvajos aktos, kas attiecas uz 
līgumiem, kuri noslēgti starp patērētājiem 
un tirgotājiem.

Or.en
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Grozījums Nr. 399
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā 
tirgus sekmīgu darbību un sasniegt augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni, tuvinot 
konkrētus aspektus dalībvalstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
kas attiecas uz līgumiem, kuri noslēgti 
starp patērētājiem un tirgotājiem.

(Neattiecas uz tekstu angļu valodā.) 

Or.de

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu angļu valodā.)

Grozījums Nr. 400
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā 
tirgus sekmīgu darbību un sasniegt augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni, tuvinot 
konkrētus aspektus dalībvalstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
kas attiecas uz līgumiem, kuri noslēgti 
starp patērētājiem un tirgotājiem.

Šīs direktīvas mērķis ir panākt augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni un 
nodrošināt iekšējā tirgus sekmīgu 
darbību, tuvinot konkrētus aspektus 
dalībvalstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos, kas attiecas uz 
līgumiem, kuri noslēgti starp patērētājiem 
un tirgotājiem.

Or.en

Pamatojums

Šīs direktīvas galvenais mērķis ir panākt patērētāju augstu aizsardzības līmeni.
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Grozījums Nr. 401
Damien Abad, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst 
saglabāt vai pieņemt noteikumus, kuri 
atšķiras no šajā nodaļā paredzētajiem 
noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai 
mazāk stingri nekā šajā direktīvā 
paredzētie noteikumi, kuri ir paredzēti, lai 
nodrošinātu atšķirīgu patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or.fr

Pamatojums

Definīcijas ir cik vien iespējams jāsaskaņo, lai uzņēmējiem nodrošinātu lielāku juridisko 
noteiktību.

Grozījums Nr. 402
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, 
kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva,
darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

(1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, 
kura tiesiskos darījumos darbojas nolūkos, 
kas nav saistīti ar tās komercdarbību,
uzņēmējdarbību, pašnodarbinātību vai 
nodarbinātību;

Or.de

Pamatojums

Tiesiska darījuma jēdziens ir plašāks nekā līguma jēdziens, jo tas aptver ne tikai savstarpējas, 
bet arī vienpusējas tiesiskas darbības.
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Grozījums Nr. 403
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, 
kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

(1) a) „patērētājs” ir jebkura fiziska 
persona, kura līgumos, uz ko attiecas šī 
direktīva, darbojas nolūkos, kas pamatā 
nav saistīti ar tās komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju;

b) dalībvalstis var saglabāt vai paplašināt 
šīs direktīvas noteikumu piemērošanu 
attiecībā uz juridiskām vai fiziskām 
personām, kuras neuzskata par 
„patērētājiem” a) punkta nozīmē.

Or.en

Pamatojums

Definīcijai, kā tas jau ir vairākās dalībvalstīs, būtu jāaptver situācijas, kad patērētājs 
iegādājas preci vai pakalpojumu daļēji personīgiem mērķiem, bet daļēji arī profesionāliem 
mērķiem (jaukts mērķis), kā arī situācijas, kurās personas un uzņēmumi ir līdzīgā stāvoklī kā 
patērētāji attiecībā uz iespēju trūkumu ietekmēt pārrunas par darījumu un attiecībā uz 
pieredzes trūkumu.

Grozījums Nr. 404
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, 
kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

(1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, 
kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
pamatā darbojas nolūkos, kas nav saistīti 
ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;
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Dalībvalstis var paplašināt šajā direktīvā 
paredzēto noteikumu darbības jomu, lai 
attiecinātu to uz fiziskām vai juridiskām 
personām, kas nav patērētāji šīs direktīvas 
nozīmē.

Or.fr

Pamatojums

Patērētāju definīcijai jāaptver situācijas, kurās patērētājs iegādājas preces vai slēdz līgumus 
par pakalpojumu sniegšanu daļēji personīgu un daļēji profesionālu iemeslu dēļ. Turklāt 
daudzas dalībvalstis ir izvēlējušās piemērot patērētāju aizsardzības noteikumus arī attiecībā 
uz citām vienībām (NVO, maziem uzņēmumiem utt.), un tām būtu jāatļauj turpināt šādu 
praksi.

Grozījums Nr. 405
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, 
kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

(1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, 
kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas pamatā nav saistīti 
ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

dalībvalstis var saglabāt vai paplašināt šīs 
direktīvas noteikumu piemērošanu 
attiecībā uz juridiskām vai fiziskām 
personām, kuras neuzskata par 
„patērētājiem” iepriekšējā punkta nozīmē.

Or.en

Grozījums Nr. 406
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – l apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona,
kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

1) „patērētājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kurai paredzēti tirgū 
piedāvājamie produkti vai pakalpojumi 
vai kura lieto šos produktus vai izmanto 
pakalpojumus, ciktāl tā ir tiešais adresāts. 
„Patērētājs” ir arī jebkurš reklāmas 
paziņojuma saņēmējs.
Dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
atšķiras no šajā pantā paredzētajiem 
noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai 
mazāk stingri noteikumi, kuri paredzēti, 
lai nodrošinātu atšķirīgu patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or.el

Grozījums Nr. 407
Morten Løkkegaard

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, 
kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

(1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, 
kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas pamatā nav saistīti 
ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

dalībvalstis var saglabāt vai paplašināt šīs 
direktīvas noteikumu piemērošanu 
attiecībā uz juridiskām vai fiziskām 
personām, kuras neuzskata par 
„patērētājiem” iepriekšējā punkta nozīmē.

Or.en
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Grozījums Nr. 408
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, 
kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

(1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, 
kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas pamatā nav saistīti 
ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

dalībvalstis var saglabāt vai paplašināt šīs 
direktīvas noteikumu piemērošanu 
attiecībā uz juridiskām vai fiziskām 
personām, kuras neuzskata par 
„patērētājiem” iepriekšējā punkta nozīmē.

Or.en

Pamatojums

The definition proposed by the Commission does not encompass situations in which a 
consumer buys a good or a service partly for personal and partly for professional purposes 
(mixed purpose). Therefore the Commission’s proposed text would have the result that a 
person who buys, for instance, a computer for mixed purposes (he works with it but also plays 
games or watches films on it) will not be considered a consumer and thus will not receive the 
protection provided by consumer legislation. The extension of consumer protection rules to 
such kind of “mixed purpose” contracts is however a reality in a number of member states 
(DE, DK, FI, SE, Norway). The Draft Common Frame of Reference (DCFR)1 does indeed 
broaden the protection to such “mixed purpose” transaction. In addition, many Member 
States currently extend consumer protection rules to other persons or entities that are in a 
similar position as consumers in terms of lack of bargaining power and expertise (NGOs, 
start up business etc). It is important to ensure that MS can maintain this under the proposed 
directive.

Grozījums Nr. 409
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, (1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, 
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kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas pamatā nav saistīti 
ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

Or.en

Grozījums Nr. 410
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, 
kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

(1) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, 
kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas citādā veidā, nevis, lai īstenotu
tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

Or.de

Pamatojums

Klasifikāciju, kas piešķir patērētāja statusu, nevajadzētu nepieļaut jau tad, ja persona stājas 
līgumattiecībās, kas kaut kādā veidā ir saistītas ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju, piemēram, tāda apģērba pirkšanas gadījumos, kas tiek 
nēsāts darbā, vai tērējot savu paša naudu par kafijas automātu, kurš paredzēts biroja telpām. 
Šā iemesla dēļ nepieciešams definīcijās aizstāt atsauci uz „nolūkiem” ar „īstenošanas” 
jēdzienu gan patērētāja, gan tirgotāja definīcijās.  

Grozījums Nr. 411
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) „neaizsargāts patērētājs” ir 
patērētājs, kurš ir viegli ietekmējams ar 
kādu komercpraksi vai attiecīgu produktu 
cita starpā viņa vai viņas garīgu vai 
fizisku traucējumu, vecuma vai lētticības 
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dēļ tā, ka tirgotājs to varētu saprātīgi 
paredzēt;

Or.en

Pamatojums

Būtu jāņem vērā neaizsargātu patērētāju īpašas vajadzības.

Grozījums Nr. 412
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „tirgotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kura līgumos, uz ko 
attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas 
ir saistīti ar tās komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju, un jebkura persona, kas darbojas 
tirgotāja vārdā vai uzdevumā;

(2) „tirgotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kura līgumos, uz ko 
attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas 
ir saistīti ar tās komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, pašnodarbinātību vai 
nodarbinātību, un jebkura persona, kas 
darbojas tirgotāja vārdā vai uzdevumā;

Or.de

(sk. 2. panta 1. punktu)

Pamatojums

Daudzi cilvēki, kas īsteno amatniecības uzņēmējdarbību ir pašnodarbināti, un 
pašnodarbināto un nodarbināto nošķiršana nodrošina lielāku skaidrību nekā atsauce uz 
amatniecības jēdzienu, jo tādējādi var aptvert arī pašnodarbināto profesijas, kas obligāti nav 
saistītas ar amatniecību.

Grozījums Nr. 413
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) “tirgotājs” ir jebkura fiziska vai (2) „tirgotājs” ir jebkura fiziska vai 
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juridiska persona, kura līgumos, uz ko 
attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas 
ir saistīti ar tās komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju, un jebkura persona, kas 
darbojas tirgotāja vārdā vai uzdevumā;

juridiska persona un jebkura persona vai 
privāta vai publiska vienība, kas rīkojas 
tirgotāja vārdā vai uzdevumā, kura 
līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar šīs
personas komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju, un 
jebkura persona, kas darbojas tirgotāja 
vārdā vai uzdevumā neatkarīgi no tā, vai 
šīs personas mērķis ir vai nav gūt peļņu 
tās darbību rezultātā;

Or.en

Pamatojums

Tirgotāja definīcijā jāiekļauj arī valsts iestādes.

Grozījums Nr. 414
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „tirgotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kura līgumos, uz ko 
attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas 
ir saistīti ar tās komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju, un jebkura persona, kas darbojas 
tirgotāja vārdā vai uzdevumā;

(2) „tirgotājs” ir jebkura fiziska vai privāta 
vai publiska juridiska persona, kura 
līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju, un 
jebkura persona, kas darbojas tirgotāja 
vārdā vai uzdevumā;

Or.fr

Grozījums Nr. 415
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „tirgotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kura līgumos, uz ko 
attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas 
ir saistīti ar tās komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju, un jebkura persona, kas darbojas 
tirgotāja vārdā vai uzdevumā;

(2) „tirgotājs” ir jebkura fiziska vai privāta 
vai publiska juridiska persona, kura 
līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju, un 
jebkura persona, kas darbojas tirgotāja 
vārdā vai uzdevumā;

Or.en

Grozījums Nr. 416
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „tirgotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kura līgumos, uz ko 
attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas 
ir saistīti ar tās komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju, un jebkura persona, kas 
darbojas tirgotāja vārdā vai uzdevumā;

(2) „tirgotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kura līgumos, uz ko 
attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas 
ir saistīti ar tās komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju, tostarp tādas, kas darbojas 
publiskajā sektorā;

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo 35. grozījumu.

Grozījums Nr. 417
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) “tirgotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kura līgumos, uz ko 

(2) „tirgotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona un jebkura privāta vai 
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attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas 
ir saistīti ar tās komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju, un jebkura persona, kas 
darbojas tirgotāja vārdā vai uzdevumā;

publiska persona vai uzņēmums, kas 
rīkojas tirgotāja vārdā vai uzdevumā, kura 
līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar šīs 
personas komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju, un 
jebkura persona, kas darbojas tirgotāja 
vārdā vai uzdevumā neatkarīgi no tā, vai 
šīs personas mērķis ir vai nav gūt peļņu 
tās darbību rezultātā;

Or.en

Pamatojums

Pretēji Direktīvai par negodīgiem līguma noteikumiem un Direktīvai par finanšu 
pakalpojumu tālpārdošanu šķiet, ka priekšlikumā „tirgotāja” definīcija uz publiskām 
iestādēm neattiecas. Pretēji tam kopējā modeļa teorētiskajā projektā precizēts, ka publiskās 
iestādes arī var apzīmēt par uzņēmumu un ka nav svarīgs nodoms gūt peļņu.

Grozījums Nr. 418
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „tirgotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kura līgumos, uz ko 
attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas 
ir saistīti ar tās komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju, un jebkura persona, kas 
darbojas tirgotāja vārdā vai uzdevumā;

(2) „patērētājs” ir jebkura fiziska persona, 
kura līgumos, uz ko attiecas šī direktīva, 
darbojas, lai īstenotu tās komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju;

Or.de

Pamatojums

Klasifikāciju, kas piešķir patērētāja statusu, nevajadzētu nepieļaut jau tad, ja persona stājas 
līgumattiecībās, kas kaut kādā veidā ir saistītas ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju, piemēram, tāda apģērba pirkšanas gadījumos, kas tiek 
nēsāts darbā, vai tērējot savu paša naudu par kafijas automātu, kurš paredzēts biroja telpām. 
Šā iemesla dēļ nepieciešams definīcijās aizstāt atsauci uz „nolūkiem” ar „īstenošanas”
jēdzienu gan patērētāja, gan tirgotāja definīcijās.  
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Grozījums Nr. 419
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) „preces” ir jebkādi materiāli, 
pārvietojami priekšmeti, izņemot lietas, 
kuras pārdod, īstenojot piespiedu izpildi 
vai izpildot kādu citu tiesas nolēmu. Ūdeni 
un gāzi arī var uzskatīt par precēm šīs 
direktīvas nozīmē, ja tie tiek laisti 
pārdošanā ierobežotā tilpumā vai noteiktā 
daudzumā;

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo 36. grozījumu. Sk. grozījumu attiecībā uz 2. panta 
4. punktu.

Grozījums Nr. 420
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) „pakalpojums” ir jebkurš darbs vai 
jebkāda cita veida pakalpojums, kuru 
tirgotājs pret atlīdzību sniedz patērētajam;

Or.de

Grozījums Nr. 421
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „pārdošanas līgums” ir jebkurš līgums 
par to, ka tirgotājs pārdod preces 
patērētājam, ieskaitot jebkādus jauktus 
līgumus, kuri attiecas gan uz precēm, gan 
pakalpojumiem;

(3) „pārdošanas līgums” ir jebkurš līgums
par preču atsavināšanu vai nu tūlīt pēc 
līguma noslēgšanas vai kaut kad turpmāk, 
saskaņā ar kuru tirgotājs piegādā 
patērētajam preces, bet patērētājs 
savukārt apņemas nomaksāt attiecīgo 
cenu;

Or.fr

Grozījums Nr. 422
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „pārdošanas līgums” ir jebkurš līgums 
par to, ka tirgotājs pārdod preces 
patērētājam, ieskaitot jebkādus jauktus 
līgumus, kuri attiecas gan uz precēm, gan
pakalpojumiem;

(3) „pārdošanas līgums” ir jebkurš līgums, 
ar kuru tirgotājs saskaņā ar attiecīgās 
valsts tiesību aktiem piešķir vai arī 
apņemas piešķirt patērētājam 
īpašumtiesības uz precēm, bet patērētājs 
apņemas samaksāt cenu. Šīs direktīvas 
izpratnē par pirkuma līgumiem tiek 
uzskatīti arī līgumi par preču piegādi, 
kuras vēl nav saražotas;

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo 38. grozījumu. Attiecībā uz 2. panta 3. punkta otro 
teikumu sk. 21. panta 2. punkta grozījumu. Teksts ir nedaudz izmainīts.

Grozījums Nr. 423
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts



PE450.954v01-00 124/234 AM\836026LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „pārdošanas līgums” ir jebkurš līgums 
par to, ka tirgotājs pārdod preces 
patērētājam, ieskaitot jebkādus jauktus 
līgumus, kuri attiecas gan uz precēm, gan 
pakalpojumiem;

(3) „pārdošanas līgums” ir jebkurš līgums 
par to, ka tirgotājs pārdod preces vai 
pakalpojumus patērētājam, ieskaitot 
jebkādus jauktus līgumus, kuri attiecas gan 
uz precēm, gan pakalpojumiem;

Or.en

Pamatojums

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi pakalpojumu sniegšanai noteikti ir atšķirīgi no aizsardzības 
līdzekļiem attiecībā uz preču pārdošanu. Tāpēc visaptverošai, nākotnē drošai un uz 
principiem balstītai pamatdirektīvai būtu jāattiecas uz visu veidu pārdošanas līgumiem, 
tostarp uz pakalpojumu līgumiem.

Grozījums Nr. 424
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „preces” ir jebkādi materiāli, 
pārvietojami priekšmeti, izņemot:

(4) „preces” ir materiāli, pārvietojami 
priekšmeti jebkādā stāvoklī, tostarp tādi, 
kas tiek pārdoti noteiktā daudzumā, 
tilpumā vai svarā, un digitāli produkti;

Or.de

Pamatojums

Digitālu produktu iekļaušana ļauj šo direktīvu vieglāk piemērot arī attiecībā uz 
programmatūras pārdošanu un paplašināt pārdošanas tiesību darbības jomu.

Grozījums Nr. 425
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „preces” ir jebkādi materiāli,
pārvietojami priekšmeti, izņemot:

(4) „preces” ir jebkādi materiāli vai 
nemateriāli priekšmeti, tostarp ūdens, 
gāze un elektrība, izņemot lietas, kuras 
pārdod, īstenojot piespiedu izpildi vai 
izpildot kādu citu tiesas nolēmumu.

Or.en

Pamatojums

„Preču” definīcijā būtu jāiekļauj arī nemateriāli priekšmeti, piemēram, digitālu satura 
materiālu produktus (programmatūra, mūzika utt.). Turklāt gāze, elektrība un ūdens arī būtu 
jāiekļauj definīcijā, jo to izslēgšanu nevar attaisnot kontekstā, kad tiek izjaukts tradicionālais 
valsts monopols un šajos tirgos ienāk privāti uzņēmumi.

Grozījums Nr. 426
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „preces” ir jebkādi materiāli, 
pārvietojami priekšmeti, izņemot:

(4) „preces” jebkādi pārvietojami 
priekšmeti, vai nu

– nemateriāli —, ja patērētājs var šos 
priekšmetus nepārejoši lietot veidā, ko var 
pielīdzināt fiziskam valdījumam; 
– vai materiāli, izņemot:

Or.fr

Grozījums Nr. 427
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „preces” ir jebkādi materiāli, (4) „preces” ir jebkādi materiāli un 
nemateriāli, pārvietojami priekšmeti, 
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pārvietojami priekšmeti, izņemot: izņemot:

Or.en

Grozījums Nr. 428
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „preces” ir jebkādi materiāli, 
pārvietojami priekšmeti, izņemot:

(4) „preces” ir jebkādi materiāli vai 
nemateriāli priekšmeti, tostarp ūdens, 
gāze un elektrība, izņemot lietas, kuras 
pārdod, īstenojot piespiedu izpildi vai 
izpildot kādu citu tiesas nolēmumu.

Or.en

Grozījums Nr. 429
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) “preces” ir jebkādi materiāli, 
pārvietojami priekšmeti, izņemot:

(4) „preces” ir jebkādi materiāli vai 
nemateriāli, pārvietojami priekšmeti, 
izņemot:

Or.en

Pamatojums

Preču definīcijai jāattiecas arī uz nemateriāliem priekšmetiem, lai noteikumus attiecībā uz 
garantiju neatbilstības gadījumā varētu piemērot arī digitāla satura materiālu produktiem. 
Lielākās daļas digitālo preču lejupielādēšana, lai tās lietotu nepārejoši, ir vienreizējs 
darījums pret atlīdzību, kura rezultātā patērētājs saņem digitālas datnes pastāvīgai 
lietošanai. Formātam, kādā produkts tiek piedāvāts vai pirkts, nevajadzētu būt nozīmei no 
patērētāju aizsardzības viedokļa —  patērētāju aizsardzības līmenim vajadzētu būt vienādam 
gan tiešsaistē, gan ārpus tās.
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Grozījums Nr. 430
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „preces” ir jebkādi materiāli, 
pārvietojami priekšmeti, izņemot:

(4) „preces” ir jebkādi materiāli vai 
nemateriāli priekšmeti, tostarp ūdens, 
gāze un elektrība, izņemot lietas, kuras 
pārdod, īstenojot piespiedu izpildi vai 
izpildot kādu citu tiesas nolēmumu.

Or.en

Grozījums Nr. 431
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) preces, ko pārdod izpildes procesā vai 
citādi saskaņā ar tiesību aktu prasībām,

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 432
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) preces, ko pārdod izpildes procesā vai 
citādi saskaņā ar tiesību aktu prasībām,

svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 433
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) preces, ko pārdod izpildes procesā vai 
citādi saskaņā ar tiesību aktu prasībām,

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 434
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) preces, ko pārdod izpildes procesā vai 
citādi saskaņā ar tiesību aktu prasībām,

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 435
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) preces, ko pārdod izpildes procesā vai 
citādi saskaņā ar tiesību aktu prasībām,

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 436
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ūdeni un gāzi, ja tie nav laisti 
pārdošanā ierobežotā tilpumā vai noteiktā 
daudzumā,

svītrots

Or.en

Pamatojums

Ūdens un gāze arī būtu jāiekļauj definīcijā, jo to izslēgšanu nevar attaisnot kontekstā, kad tiek 
izjaukts tradicionālais valsts monopols un šajos tirgos ienāk privāti uzņēmumi.

Grozījums Nr. 437
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ūdeni un gāzi, ja tie nav laisti 
pārdošanā ierobežotā tilpumā vai noteiktā 
daudzumā,

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 438
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ūdeni un gāzi, ja tie nav laisti 
pārdošanā ierobežotā tilpumā vai noteiktā 
daudzumā,

svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 439
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) elektrību; svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 440
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) elektrību; svītrots

Or.en

Pamatojums

Elektrība arī būtu jāiekļauj definīcijā, jo tās izslēgšanu nevar attaisnot kontekstā, kad tiek 
izjaukts tradicionālais valsts monopols un šajos tirgos ienāk privāti uzņēmumi.

Grozījums Nr. 441
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) elektrību; svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 442
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) elektrību; svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 443
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) elektrību; svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 444
Andreas Schwab, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „pakalpojumu līgums” ir jebkurš 
līgums, izņemot pārdošanas līgumu, ar 
kuru tirgotājs nodrošina patērētājam 
pakalpojuma sniegšanu;

svītrots

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo 40. grozījumu.
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Grozījums Nr. 445
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5 punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „pakalpojumu līgums” ir jebkurš 
līgums, izņemot pārdošanas līgumu, ar 
kuru tirgotājs nodrošina patērētājam 
pakalpojuma sniegšanu;

(5) „pakalpojumu līgums” ir jebkurš 
līgums par pakalpojumu, ko tirgotājs 
sniedz patērētājam;

Or.fr

Pamatojums

Neizpildes gadījumā atsauce uz pārdošanas līgumu ir pārāk plaša. Vienkāršošana un 
precizējums.

Grozījums Nr. 446
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) „jaukti līgumi” ir līgumi, kuros 
iekļauti gan pakalpojumu sniegšanas 
aspekti, gan aspekti, kas saistīti ar preču 
piegādi;

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo 41. grozījumu.

Grozījums Nr. 447
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)



AM\836026LV.doc 133/234 PE450.954v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) „komunālo pakalpojumu līgumi” ir 
pārdošanas un piegādes un pakalpojumu 
līgumi par gāzes un ūdens piegādi, ja gāze 
un ūdens nav laisti pārdošanā ierobežotā 
tilpumā vai noteiktā daudzumā, un par 
elektrības piegādi;

Or.de

Pamatojums

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Grozījums Nr. 448
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „distances līgums” ir jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, kad 
tirgotājs, lai noslēgtu šo līgumu, ekskluzīvi 
izmanto vienu vai vairākus distances 
saziņas līdzekļus;

(6) „distances līgums” ir jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, kad 
tirgotājs, lai noslēgtu vai ierosinātu šo 
līgumu, ekskluzīvi izmanto vienu vai 
vairākus distances saziņas līdzekļus;

Or.en

Pamatojums

Precizēšanas nolūkos būtu jāpiemin, ka arī līguma ierosināšana tiek uzskatīta par distances 
līgumu (piemēram, ja kāds pasūta produktu pa telefonu, bet pēc tam atnāk tam pakaļ veikalā).
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Grozījums Nr. 449
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „distances līgums” ir jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, kad
tirgotājs, lai noslēgtu šo līgumu, ekskluzīvi 
izmanto vienu vai vairākus distances 
saziņas līdzekļus;

(6) „distances līgums” ir jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, ko
tirgotājs noslēdzis ar patērētāju, ja puses 
vienlaicīgi fiziski nepiedalās noslēgšanā 
un ja tās ekskluzīvi izmanto vienu vai 
vairākus distances saziņas līdzekļus;

Or.fr

Grozījums Nr. 450
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „distances līgums” ir jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, kad 
tirgotājs, lai noslēgtu šo līgumu,
ekskluzīvi izmanto vienu vai vairākus 
distances saziņas līdzekļus;

(6) „distances līgums” ir jebkurš līgums 
par preču piegādi vai pakalpojumu 
sniegšanu starp tirgotāju un patērētāju 
saskaņā ar organizētu distances 
pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas 
shēmu, ja tirgotājs un patērētājs 
vienlaicīgi fiziski nav klāt pirms līguma 
noslēgšanas vai tās laikā, bet gan 
ekskluzīvi izmanto vienu vai vairākus 
distances saziņas līdzekļus;

Or.de

Pamatojums

Ar definīciju būtu jāprecizē, ka fiziskas klātesamības trūkums un ekskluzīva viena vai vairāku 
saziņas līdzekļu izmantošana netiek attiecināta tikai uz līguma noslēgšanu pašu par sevi. 
Pirms tās būs jābūt arī personīgam kontaktam vai personīgai konsultācijai. Attiecībā uz pašu 
līguma noslēgšanu ir ļoti izplatīti, ka līguma puses vienlaicīgi fiziski tajā nepiedalās un 
izmanto distances saziņas līdzekļus.
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Grozījums Nr. 451
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „distances līgums” ir jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, kad 
tirgotājs, lai noslēgtu šo līgumu, ekskluzīvi 
izmanto vienu vai vairākus distances 
saziņas līdzekļus;

(6) „distances līgums” ir jebkurš līgums 
par preču piegādi vai pakalpojumu 
sniegšanu starp tirgotāju un patērētāju 
saskaņā ar distances pārdošanas vai 
pakalpojumu sniegšanas shēmu, ja 
tirgotājs un patērētājs vienlaicīgi fiziski 
nav klāt pirms līguma noslēgšanas vai tās 
laikā, bet gan ekskluzīvi izmanto vienu vai 
vairākus distances saziņas līdzekļus;

Or.en

Grozījums Nr. 452
Werner Langen, Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “distances saziņas līdzekļi” ir jebkuri 
saziņas līdzekļi, kurus bez tirgotāja un 
patērētāja vienlaicīgas fiziskās klātbūtnes 
var izmantot, lai noslēgtu līgumu starp šīm 
pusēm;

(7) “distances saziņas līdzekļi” ir jebkuri 
saziņas līdzekļi, kurus bez tirgotāja un 
patērētāja vienlaicīgas fiziskās klātbūtnes 
var izmantot sakarā ar līguma noslēgšanu
starp šīm pusēm;

Or.de

Pamatojums

Definīciju vajadzētu precizēt tādējādi, lai paskaidrotu, ka distances saziņas līdzekļi tiek 
izmantoti saistībā ar līguma noslēgšanu, lai atspoguļotu to, ka parasti distances pārdošanā 
līguma akceptēšana notiek, veicot piegādi.



PE450.954v01-00 136/234 AM\836026LV.doc

LV

Grozījums Nr. 453
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) “līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām” ir:

8) “līgums, kas noslēgts ārpus 
pastāvīgajām uzņēmuma telpām” ir:

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or.cs

Pamatojums

Es ierosinu visā tekstā frāzei „uzņēmuma telpas” pievienot vārdu „pastāvīgs”. Tas varētu būt 
līdzeklis, lai novērstu izveidojušos praksi kompetentajās reģistrācijas iestādēs deklarēt 
uzņēmuma darbības vietu, kas ir spēkā vienu vai dažas dienas, kuru laikā notiek darbības 
(piemēram, kāda restorāna telpās, uz ekskursiju kuģiem vai arī, ja preces tiek piedāvātas 
pārdošanai tirdzniecības centru priekštelpās).

Grozījums Nr. 454
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām” ir:

(8) „līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām” ir jebkurš līgums starp tirgotāju 
un patērētāju par preču piegādi vai 
pakalpojumu sniegšanu, kas:

a) noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, 
tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi 
fiziski klātesot, vai par kuru piedāvājumu 
ir izteicis patērētājs tādos pašos apstākļos, 
ja vien patērētājs pats nav ierosinājis 
darījuma kontaktu līguma noslēgšanas 
nolūkos, vai
b) noslēgts uzņēmuma telpās, tirgotājam
un patērētājam vienlaicīgi fiziski klātesot, 
vai par kuru piedāvājumu uzņēmuma 
telpās ir izteicis patērētājs pēc tam, kad 
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pēc personiskas un individuālas 
uzrunāšanas uz ielas patērētājs uzaicināts 
ienākt uzņēmuma telpās, vai
c) noslēgts uzņēmuma telpās, tirgotājam 
un patērētājam vienlaicīgi fiziski klātesot, 
ekskursijas rezultātā, kuru ierosinājis 
tirgotājs vai trešā persona, kas ar viņu 
kopā strādā ar mērķi realizēt vai pārdot 
preces, vai par kuru piedāvājumu ir 
izteicis patērētājs tādos pašos apstākļos;

Or.de

Pamatojums

Izņēmums no līgumtiesību pamatprincipa, kas paredz, ka līgumi ir jāpilda, paredzot 
atteikuma tiesības, ir attaisnojams, vienīgi balstoties uz īpašu pamatojumu, kā tas būtu 
pārsteiguma situācijās, ja patērētājs tiek neaicināti apmeklēts dzīvoklī vai uzrunāts uz ielas. 
Patērētājus nevar uzskatīt par pārsteigtiem, ja viņi paši lūguši tirgotājus apmeklēt viņus vai 
ierosinājuši darījumu.

Grozījums Nr. 455
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām” ir:

(8) „līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām” ir jebkurš līgums starp tirgotāju 
un patērētāju par preču piegādi vai 
pakalpojumu sniegšanu, kas:

Or.de

Grozījums Nr. 456
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma (8) „līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
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telpām” ir: telpām” ir jebkurš līgums starp tirgotāju 
un patērētāju par preču piegādi vai 
pakalpojumu sniegšanu, kas:

Or.en

Grozījums Nr. 457
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam un patērētājam 
vienlaicīgi fiziski klātesot, vai jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, par 
kuru patērētājs tādos pašos apstākļos ir 
izteicis piedāvājumu, vai

(a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam un patērētājam 
vienlaicīgi fiziski klātesot, pat ja pirms 
tam ir bijis patērētāja piedāvājums, vai

Or.fr

Pamatojums

Precizējums un vienkāršojums.

Grozījums Nr. 458
Damien Abad, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam un patērētājam 
vienlaicīgi fiziski klātesot, vai jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, par 
kuru patērētājs tādos pašos apstākļos ir 
izteicis piedāvājumu, vai

(a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam un patērētājam 
vienlaicīgi fiziski klātesot, pat ja pirms 
tam ir bijis patērētāja piedāvājums, vai 

Or.fr
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Pamatojums

Komisijas priekšlikuma vienkāršošana.

Grozījums Nr. 459
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam un patērētājam 
vienlaicīgi fiziski klātesot, vai jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, par 
kuru patērētājs tādos pašos apstākļos ir 
izteicis piedāvājumu, vai

(a) kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, 
tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi 
fiziski klātesot, vai jebkurš pārdošanas vai 
pakalpojumu līgums, par kuru patērētājs 
tādos pašos apstākļos ir izteicis 
piedāvājumu, vai

Or.de

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts vienīgi tādēļ, lai aizstātu 2. panta 8. punkta a) apakšpunkta 
iepriekšējo formulējumu. Pārējā daļā iepriekšējais 44. grozījums saglabājas.

Grozījums Nr. 460
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam un patērētājam 
vienlaicīgi fiziski klātesot, vai jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, par 
kuru patērētājs tādos pašos apstākļos ir 
izteicis piedāvājumu, vai

(a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums ārpus uzņēmuma telpām kādas 
tirgotāja organizētas ekskursijas laikā vai
apmeklējuma laikā pie patērētāja vai kāda 
cita patērētāja mājās vai patērētāja darba 
vietā, ja tas nenotiek pēc patērētāja 
nepārprotama pieprasījuma.

Or.en
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Pamatojums

The extension of the rules for door-to-door sales to all contracts concluded away from 
business premises is not appropriate. The special situation consumers face when negotiating 
with a salesman door-to-door or within their own home cannot be applied to every business 
contact in the public arena and/or away from business premises. This extension of the scope 
and the associated information and formal requirements would especially burden the street 
sale of individual magazines and newspapers. Against this background the current definition 
of ‘off-premises contracts’ in the Doorstep Selling Directive should be maintained.

Grozījums Nr. 461
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam un patērētājam 
vienlaicīgi fiziski klātesot, vai jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, par 
kuru patērētājs tādos pašos apstākļos ir 
izteicis piedāvājumu, vai

(a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts starp tirgotāju un 
patērētāju, kuru noslēgt patērētājs 
pierunāts pārrunu rezultātā ar patērētāju 
un viņa klātbūtnē ārpus tirgotāja 
uzņēmuma telpām vai brīvā laika 
pavadīšanas pasākumā, un kuras 
ierosinājis vai vadījis tirgotājs; 

Or.de

Pamatojums

Die Definition beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat.
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden 
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.
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Grozījums Nr. 462
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam un patērētājam 
vienlaicīgi fiziski klātesot, vai jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, par 
kuru patērētājs tādos pašos apstākļos ir 
izteicis piedāvājumu, vai

a) kas turpmāk minētajās situācijās 
noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, 
tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi 
fiziski klātesot, vai par ko patērētājs tādos 
pašos apstākļos ir izteicis piedāvājumu:

Or.de

Grozījums Nr. 463
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam un patērētājam 
vienlaicīgi fiziski klātesot, vai jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, par 
kuru patērētājs tādos pašos apstākļos ir 
izteicis piedāvājumu, vai

a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam un patērētājam 
vienlaicīgi fiziski klātesot, patērētāja 
darba vietā vai tā paša vai cita patērētāja 
mājās, ja vien patērētājs nav īpaši lūdzis 
apmeklēt viņu mājās. Pie tā pieder līgumi, 
ko saskaņā ar dalībvalstu noteikumiem ir 
sertificējusi publiska pilnvarotā persona, 
kurai ir tiesību aktos noteikts pienākums 
būt neatkarīgai un objektīvai, sniedzot 
visaptverošu juridisko informāciju, ka 
patērētājs noslēdz līgumu pēc tā 
uzmanīgas izvērtēšanas un apzinoties tā 
juridiskās sekas;

Or.de
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Grozījums Nr. 464
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam un patērētājam 
vienlaicīgi fiziski klātesot, vai jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, par 
kuru patērētājs tādos pašos apstākļos ir 
izteicis piedāvājumu, vai

a) kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, 
tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi 
fiziski klātesot, ja vien patērētājs nav pats
sazinājies ar tirgotāju vai tā aģentu ar 
nolūku noslēgt līgumu, vai 

Or.en

Grozījums Nr. 465
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam un patērētājam 
vienlaicīgi fiziski klātesot, vai jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, par 
kuru patērētājs tādos pašos apstākļos ir 
izteicis piedāvājumu, vai

a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts:

– ekskursijas laikā, ko tirgotājs organizē
ārpus sava uzņēmuma telpām, vai

– tirgotāja apmeklējuma laikā tā paša vai 
cita patērētāja mājās vai patērētāja darba 
vietā, ja vien šis apmeklējums nenotiek 
pēc patērētāja skaidra pieprasījuma.

Or.en

Pamatojums

Ar šo grozījumu no “līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām” definīcijas (2. panta 
pirmās daļas 8. punkta a), b), c) un d) apakšpunkts) izslēgtu līguma pagarināšanu un citus 
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līdzīgus pakalpojumus, kad patērētāju uzaicina uz tirgotāja mājām, lai apsvērtu un plānotu 
tur noslēgta līguma pagarināšanu. Nebūtu prātīgi šeit piemērot atteikuma tiesības u.c., ko 
pretējā gadījumā piemēro līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām.

Grozījums Nr. 466
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – a apakšpunkts – i ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) patērētāja darba vietā vai privātajā 
dzīvesvietā, ja vien patērētājs pēc savas 
ierosmes tirgotāju nav iepriekš 
uzaicinājis;

Or.de

Grozījums Nr. 467
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – a apakšpunkts – ii ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tirgotāja vai trešās personas vismaz 
pastarpinātās tirgotāja interesēs 
organizētā izklaides pasākumā, vai

Or.de

Grozījums Nr. 468
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – a apakšpunkts – iii ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) transportlīdzeklī vai publiski pieejamā 
vietā;
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Or.de

Grozījums Nr. 469
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – a apakšpunkts – i ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) „Ikdienas darījumi”
Pārdošanas vai pakalpojumu līgumi, 
kurus parasti pilnībā izpilda uzreiz pēc 
noslēgšanas. 

Or.de

Grozījums Nr. 470
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts uzņēmuma telpās, bet 
pārrunāts ārpus uzņēmuma telpām, 
tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi 
fiziski klātesot.

svītrots

Or.de

Pamatojums

Absatz 8 beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat.
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.
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Grozījums Nr. 471
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts uzņēmuma telpās, bet 
pārrunāts ārpus uzņēmuma telpām, 
tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi 
fiziski klātesot.

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 472
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts uzņēmuma telpās, bet 
pārrunāts ārpus uzņēmuma telpām, 
tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi 
fiziski klātesot.

b) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts uzņēmuma telpās, bet 
pārrunāts ārpus uzņēmuma telpām, 
tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi 
fiziski klātesot, izņemot līgumus, kurus 
saskaņā ar dalībvalstu noteikumiem 
apliecina valsts amatpersona, kurai ir 
tiesību aktos noteikts pienākums būt 
neatkarīgai un objektīvai un, sniedzot 
detalizētu juridisko informāciju, 
nodrošināt, ka patērētājs noslēdz līgumu 
ka patērētājs noslēdz līgumu pēc tā 
uzmanīgas izvērtēšanas un apzinoties tā 
juridiskās sekas.

Or.en

Pamatojums

The concept of the conclusion of the ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
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many Member States also apply to contracts which, due to the specific context in which they 
are concluded, given the participation of a public official, guarantee to reach the objectives 
envisaged by the directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and 
guaranteeing that he/she is provided with detailed information. Consequently, it is not 
appropriate to include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach 
on the national systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment 
also corresponds to the EC acquis.

Grozījums Nr. 473
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts uzņēmuma telpās, bet 
pārrunāts ārpus uzņēmuma telpām, 
tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi 
fiziski klātesot.

b) kas noslēgts uzņēmuma telpās, bet par 
ko patērētājs ir ticis pārliecināts pārrunās 
a) apakšpunktā minētajos apstākļos.

Or.de

Grozījums Nr. 474
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts uzņēmuma telpās, bet 
pārrunāts ārpus uzņēmuma telpām, 
tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi 
fiziski klātesot.

b) kas noslēgts uzņēmuma telpās, bet kura 
galvenais saturs noteikts ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam un patērētājam 
vienlaicīgi fiziski klātesot.

Šeit neietilpst līgumi, kurus saskaņā ar 
dalībvalstu noteikumiem ir apliecinājusi 
valsts amatpersona.

Or.en
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Grozījums Nr. 475
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts uzņēmuma telpās, bet 
pārrunāts ārpus uzņēmuma telpām,
tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi 
fiziski klātesot.

b) jebkurš preču pārdošanas vai 
pakalpojumu līgums, attiecībā uz ko 
patērētājs nav pieprasījis tirgotāja 
apmeklējumu,

Or.en

Pamatojums

Ar šo grozījumu no “līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām” definīcijas (2. panta 
pirmās daļas 8. punkta a), b), c) un d) apakšpunkts) izslēgtu līguma pagarināšanu un citus 
līdzīgus pakalpojumus, kad patērētāju uzaicina uz tirgotāja mājām, lai apsvērtu un plānotu 
tur noslēgta līguma pagarināšanu. Nebūtu prātīgi šeit piemērot atteikuma tiesības u.c., ko 
pretējā gadījumā piemēro līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām.

Grozījums Nr. 476
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, par kuru patērētājs ir izteicis 
piedāvājumu apstākļos, kas ir līdzīgi a vai 
b apakšpunktā aprakstītajiem apstākļiem, 
kaut arī patērētājam šis piedāvājums nav 
saistošs līdz brīdim, kad to pieņēmis 
tirgotājs.

Or.ne

Pamatojums

Ar šo grozījumu no “līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām” definīcijas (2. panta 
pirmās daļas 8. punkta a), b), c) un d) apakšpunkts) izslēgtu līguma pagarināšanu un citus 
līdzīgus pakalpojumus, kad patērētāju uzaicina uz tirgotāja mājām, lai apsvērtu un plānotu 
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tur noslēgta līguma pagarināšanu. Nebūtu prātīgi šeit piemērot atteikuma tiesības u.c., ko 
pretējā gadījumā piemēro līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām.

Grozījums Nr. 477
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) jebkurš piedāvājums līguma formā, ko 
patērētājs izteicis apstākļos, kas ir līdzīgi a 
vai b apakšpunktā aprakstītajiem 
apstākļiem, kuros patērētāja izteiktais 
piedāvājums ir viņam saistošs.

Or.enPamatojums

Ar šo grozījumu no “līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām” definīcijas (2. panta 
pirmās daļas 8. punkta a), b), c) un d) apakšpunkts) izslēgtu līguma pagarināšanu un citus 
līdzīgus pakalpojumus, kad patērētāju uzaicina uz tirgotāja mājām, lai apsvērtu un plānotu 
tur noslēgta līguma pagarināšanu. Nebūtu prātīgi šeit piemērot atteikuma tiesības u.c., ko 
pretējā gadījumā piemēro līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām.

Grozījums Nr. 478
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas jebkādā veidā noslēgts pēc a 
vai b apakšpunktā minētā pārdošanas vai 
pakalpojumu līguma beigām starp to pašu 
tirgotāju un patērētāju par tiem pašiem 
produktiem.

Or.en
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Grozījums Nr. 479
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kas noslēgts ekskursijas laikā, ko 
tirgotājs organizē ar mērķi patērētājam 
reklamēt un pārdot preces vai 
pakalpojumus.

Or.en

Grozījums Nr. 480
Philippe Juvin, Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) no šīs direktīvas darbības jomas 
izslēdz līgumus, kurus saskaņā ar 
dalībvalstu tiesību aktiem apliecina valsts 
amatpersona.

Or.fr

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 14. apsvēruma grozījumam.

Grozījums Nr. 481
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tas neattiecas uz ikdienas darījumu 
līgumiem, kuri nepārsniedz EUR 60 un 
kurus tirgotājs pilnībā izpilda uzreiz pēc 
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noslēgšanas.

Or.de

Pamatojums

Nelielu ikdienas darījumu gadījumā prasības nodrošināt informāciju tirgotājiem uzliktu 
ievērojamu slogu, un tās nav īsti vajadzīgas patērētāju aizsardzības nolūkos. 

Grozījums Nr. 482
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) “uzņēmuma telpas” ir: 9) “uzņēmuma telpas” ir jebkuras 
pārvietojamas vai nepārvietojamas 
mazumtirdzniecības telpas, tostarp 
sezonas mazumtirdzniecības telpas, kurās 
tirgotājs veic pastāvīgu darbību;

Or.en

Pamatojums

Noteikumus par līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, piemēro tirgus būdām un 
stendiem gadatirgos, īpaši tāpēc, ka tajos uz patērētājiem tiek izdarīts psiholoģisks spiediens, 
un tirgotāji tos bieži pārliecina, “uz vietas” piedāvājot īpaši izdevīgus noteikumus.

Grozījums Nr. 483
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkuras pārvietojamas vai 
nepārvietojamas mazumtirdzniecības 
telpas, ieskaitot sezonas 
mazumtirdzniecības telpas, kurās tirgotājs 
veic pastāvīgu darbību, vai

svītrots
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Or.en

Grozījums Nr. 484
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgus būdas un stendi gadatirgos, 
kuros tirgotājs veic pastāvīgu vai īslaicīgu 
darbību;

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 485
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgus būdas un stendi gadatirgos, 
kuros tirgotājs veic pastāvīgu vai īslaicīgu 
darbību;

svītrots

Or.en

Pamatojums

Noteikumus par līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, piemēro tirgus būdām un 
stendiem gadatirgos, īpaši tāpēc, ka tajos uz patērētājiem tiek izdarīts psiholoģisks spiediens, 
un tirgotāji tos bieži pārliecina, “uz vietas” piedāvājot īpaši izdevīgus noteikumus.

Grozījums Nr. 486
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgus būdas un stendi gadatirgos, 
kuros tirgotājs veic pastāvīgu vai īslaicīgu 
darbību;

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 487
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgus būdas un stendi gadatirgos, 
kuros tirgotājs veic pastāvīgu vai īslaicīgu 
darbību;

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 488
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgus būdas un stendi gadatirgos, 
kuros tirgotājs veic pastāvīgu vai īslaicīgu 
darbību;

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 489
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgus būdas un stendi gadatirgos, kuros 
tirgotājs veic pastāvīgu vai īslaicīgu 
darbību;

b) tirgus būdas, kurās tirgotājs veic 
pastāvīgu vai īslaicīgu darbību;

Or.fr

Grozījums Nr. 490
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) “pasūtījuma veidlapa” ir instruments, 
kurā ir izklāstīti līguma noteikumi un kas 
patērētājam jāparaksta, lai noslēgtu 
līgumu ārpus uzņēmuma telpām;

11) “rakstiski” ir paziņojumu vai 
informācijas sniegšana uz papīra.  Visi 
paziņojumi ar elektroniskiem līdzekļiem, 
kas paliekoši saglabāti saņēmējam 
pieejamā pastāvīgā informācijas nesējā, ir 
līdzvērtīgi “rakstiskiem”.
(Visi direktīvā esošie formulējumi par 
pastāvīgiem informācijas nesējiem būtu 
jānomaina uz “rakstiski”.)

Or.de

Pamatojums

“Rakstiski” definīcijā ņemts vērā fakts, ka dzīvē bieži vien informāciju sniedz gan pa 
elektronisko pastu, gan uz papīra.  Šī pieeja atbilst Padomes Regulas (EK)Nr. 44/2001 par 
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 23. panta 2. punktā izmantotajai pieejai 
attiecībā uz vienošanos par jurisdikciju. 

Grozījums Nr. 491
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) “produkts” ir jebkura prece vai 12) “produkts” ir jebkura prece vai 
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pakalpojums, ieskaitot nekustamu 
īpašumu, tiesības un pienākumus;

pakalpojums;

Or.en

Grozījums Nr. 492
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16) “atklāta izsole” ir pārdošanas metode, 
kad tirgotājs piedāvā preces patērētājiem, 
kuri personīgi ierodas vai kuriem ir dota 
iespēja personīgi ierasties izsolē, 
konkurējošā cenu piedāvāšanas procedūrā, 
kuru vada izsolītājs un kurā augstākās 
cenas solītājam ir pienākums pirkt 
attiecīgās preces;

16) “atklāta izsole” ir pārdošanas metode, 
kad trešā persona, darbojoties kā tirgotāja 
aģents, piedāvā preces vai pakalpojumus 
patērētājiem, kuri personīgi ierodas vai 
kuriem ir dota iespēja personīgi ierasties 
izsolē, pārredzamā konkurējošā cenu 
piedāvāšanas procedūrā. Trešā persona, 
darbojoties kā aģents, iesaistās 
pārdošanas vai pakalpojumu līguma 
noslēgšanā, procedūras noslēgumā 
piešķirot tiesības iegādāties preces vai 
pakalpojumus augstākās cenas solītājam.

Or.fr

Grozījums Nr. 493
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16) “atklāta izsole” ir pārdošanas metode, 
kad tirgotājs piedāvā preces patērētājiem, 
kuri personīgi ierodas vai kuriem ir dota 
iespēja personīgi ierasties izsolē, 
konkurējošā cenu piedāvāšanas procedūrā, 
kuru vada izsolītājs un kurā augstākās 
cenas solītājam ir pienākums pirkt 
attiecīgās preces;

16) “atklāta izsole” ir pārdošanas metode, 
kad tirgotājs piedāvā preces vai 
pakalpojumus patērētājiem, kuri personīgi 
ierodas vai kuriem ir dota iespēja personīgi 
ierasties izsolē, konkurējošā cenu 
piedāvāšanas procedūrā, kuru vada 
izsolītājs un kurā augstākās cenas solītājam 
ir pienākums pirkt attiecīgās preces;

Or.en
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Grozījums Nr. 494
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18) “tirdzniecības garantija” ir jebkādas 
tirgotāja vai ražotāja (“garantētājs”) 
saistības pret patērētāju atlīdzināt 
samaksāto cenu vai preces apmainīt, 
salabot vai citādi novērst nepilnības, ja šīs 
preces neatbilst līguma noslēgšanas brīdī 
vai pirms līguma noslēgšanas garantijā vai 
attiecīgajā reklāmā izklāstītajām 
specifikācijām;

18) “tirdzniecības garantija” ir papildus 
juridiskajam pienākumam sniegt 
atbilstības garantiju jebkādas tirgotāja vai 
ražotāja (“garantētājs”) saistības pret 
patērētāju atlīdzināt samaksāto cenu vai 
preces apmainīt, salabot vai citādi novērst 
nepilnības, ja šīs preces neatbilst līguma 
noslēgšanas brīdī vai pirms līguma 
noslēgšanas garantijā vai attiecīgajā 
reklāmā izklāstītajām specifikācijām vai 
citām ar atbilstību nesaistītām prasībām;

Or.fr

Pamatojums

Komisijas definīcija šādā formulējumā nav pieņemama, jo tirdzniecības garantija ir sajaukta 
ar atbilstības garantiju; tirdzniecības garantija ir līgums, ar kuru tirgotājs papildus 
pienākumam sniegt atbilstības garantiju uzņemas saistības pret patērētāju. Tādējādi 
tirdzniecības garantijā var ietilpt daudzi citi ar tirdzniecības darījumu saistīti jautājumi, 
piemēram, piegāde, atbrīvojums no maksas par tāmes izstrādāšanu u.c. 

Grozījums Nr. 495
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) “papildu līgums” ir līgums, ar kuru 
patērētājs iegūst preces vai pakalpojumus 
saistībā ar distances līgumu vai līgumu, kas 
noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, un šīs 
preces piegādā vai pakalpojumus nodrošina 
tirgotājs vai trešā persona, pamatojoties uz 
šīs trešās personas un tirgotāja savstarpēju 

20) “papildu līgums” ir līgums, ar kuru 
patērētājs iegūst preces vai pakalpojumus 
saistībā ar pamatlīgumu —  distances 
līgumu vai līgumu, kas noslēgts ārpus 
uzņēmuma telpām, un šīs preces piegādā 
vai pakalpojumus nodrošina tirgotājs vai 
trešā persona, pamatojoties uz šīs trešās 
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vienošanos. personas un tirgotāja savstarpēju 
vienošanos.

Or.fr

Pamatojums

Šī definīcija ir saskaņā ar daudzām dalībvalstu tiesību normām. Turklāt „papildu līguma” 
jēdziens jau ir izmantots direktīvā par daļlaika lietošanas tiesībām.

Grozījums Nr. 496
Damien Abad, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) “papildu līgums” ir līgums, ar kuru 
patērētājs iegūst preces vai pakalpojumus 
saistībā ar distances līgumu vai līgumu, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, un 
šīs preces piegādā vai pakalpojumus 
nodrošina tirgotājs vai trešā persona, 
pamatojoties uz šīs trešās personas un 
tirgotāja savstarpēju vienošanos.

20) “papildu līgums” ir līgums, ar kuru 
patērētājs iegūst preces vai pakalpojumus 
saistībā ar pārdošanas vai pakalpojumu
pamatlīgumu, un šīs preces piegādā vai 
pakalpojumus nodrošina tirgotājs vai trešā 
persona, pamatojoties uz šīs trešās 
personas un tirgotāja savstarpēju 
vienošanos.

Or.fr

Pamatojums

Šī definīcija ir saskaņā ar daudzām dalībvalstu tiesību normām. Turklāt „papildu līguma” 
jēdziens jau ir izmantots direktīvā par daļlaika lietošanas tiesībām.

Grozījums Nr. 497
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20) “papildu līgums” ir līgums, ar kuru 
patērētājs iegūst preces vai pakalpojumus 
saistībā ar distances līgumu vai līgumu, kas 

20) “papildu līgums” ir līgums, ar kuru 
patērētājs no tirgotāja iegūst preces vai 
pakalpojumus saistībā ar distances līgumu 
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noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, un šīs 
preces piegādā vai pakalpojumus nodrošina 
tirgotājs vai trešā persona, pamatojoties uz 
šīs trešās personas un tirgotāja savstarpēju 
vienošanos.

vai līgumu, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, un šīs preces piegādā vai 
pakalpojumus nodrošina tirgotājs vai trešā 
persona, pamatojoties uz šīs trešās 
personas un tirgotāja savstarpēju 
vienošanos.

Or.de

Grozījums Nr. 498
Werner Langen, Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a) “preces, kas izgatavotas pēc 
patērētāja specifikācijām vai ir 
nepārprotami personalizētas” ir jebkuras 
iepriekš neizgatavotas preces, kuru 
ražošanu izpilda pēc patērētāja individuāli 
izdarītas izvēles vai pieņemta lēmuma, 
piemēram, par krāsu, izmēru, materiālu 
vai apdari un kuras šo patērētāja vēlmju 
dēļ nav iespējams pārdot citiem vai to var 
izdarīt vienīgi ar nepamatoti augstu 
atlaidi, kā arī kuras tirgotājs patērētājam 
ir skaidri raksturojis kā individualizētas 
preces.

Or.de

Pamatojums

Pēc patērētāja specifikācijām izgatavotas preces ir jādefinē kā atsevišķa kategorija. Pretējā 
gadījumā tiesību aktos var būt nepilnības par visnotaļ ierasto praksi izgatavot preces pēc 
individuālām patērētāja prasībām.

Grozījums Nr. 499
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā pienākums sniegt 
informāciju uz pastāvīga informācijas 
nesēja ir izpildīts, ja patērētājs ir 
tirgotājam iedevis savu e-pasta adresi un 
tirgotājs uz šo e-pasta adresi attiecīgo 
informāciju ir nosūtījis.

Or.en

Grozījums Nr. 500
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro pārdošanas un 
pakalpojumu līgumiem, kuri noslēgti starp 
tirgotāju un patērētāju, ievērojot tās 
nosacījumus un tādā mērā, kā noteikts šajā 
direktīvā.

1. Šo direktīvu piemēro pārdošanas un 
pakalpojumu līgumiem, kuri noslēgti starp 
tirgotāju un patērētāju, ievērojot tās 
nosacījumus un tādā mērā, kā noteikts šajā 
direktīvā. Šīs direktīvas nosacījumus par 
pakalpojumu līgumiem 2. panta 
5.a punkta nozīmē piemēro komunālo 
pakalpojumu līgumiem neatkarīgi no tā, 
vai tie klasificēti kā pārdošanas vai 
pakalpojumu līgumi.

Or.de

Pamatojums

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.
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Grozījums Nr. 501
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šo direktīvu nepiemēro līgumiem, kuri 
noslēgti atklātās izsolēs.

Or.fr

Grozījums Nr. 502
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Šo direktīvu nepiemēro līgumiem, kuri 
noslēgti pie notāra vai līdzvērtīgu 
profesiju pārstāvjiem.

Or.fr

Grozījums Nr. 503
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Šo direktīvu nepiemēro medicīnas vai 
farmaceitiskajiem pakalpojumiem.

Or.fr

Grozījums Nr. 504
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro tikai finanšu 
pakalpojumiem saistībā ar konkrētiem 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, kā paredzēts 8.-20. pantā, 
negodīgiem noteikumiem līgumos, kā 
paredzēts 30.-39. pantā, un vispārīgiem 
noteikumiem, kā paredzēts 40.-46. pantā, 
saistībā ar 4. pantu par pilnīgu 
saskaņošanu.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 505
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro tikai finanšu 
pakalpojumiem saistībā ar konkrētiem 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, kā paredzēts 8.-20. pantā, 
negodīgiem noteikumiem līgumos, kā 
paredzēts 30.-39. pantā, un vispārīgiem 
noteikumiem, kā paredzēts 40.-46. pantā, 
saistībā ar 4. pantu par pilnīgu 
saskaņošanu.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 506
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro tikai finanšu 
pakalpojumiem saistībā ar konkrētiem 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 

2. Šī direktīva neskar Eiropas Savienības 
tiesību aktu noteikumus par īpašiem 
līgumiem vai nozarēm.
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telpām, kā paredzēts 8.-20. pantā, 
negodīgiem noteikumiem līgumos, kā 
paredzēts 30.-39. pantā, un vispārīgiem 
noteikumiem, kā paredzēts 40.-46. pantā, 
saistībā ar 4. pantu par pilnīgu 
saskaņošanu.

Or.fr

Pamatojums

Sk. 11. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 507
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro tikai finanšu 
pakalpojumiem saistībā ar konkrētiem 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, kā paredzēts 8.-20. pantā,
negodīgiem noteikumiem līgumos, kā 
paredzēts 30.-39. pantā, un vispārīgiem 
noteikumiem, kā paredzēts 40.-46. pantā, 
saistībā ar 4. pantu par pilnīgu 
saskaņošanu.

2. Šo direktīvu piemēro tikai finanšu 
pakalpojumiem saistībā ar negodīgiem 
noteikumiem līgumos, kā paredzēts 30.-
39. pantā, un vispārīgiem noteikumiem, kā 
paredzēts 40.-46. pantā, saistībā ar 4. pantu 
par pilnīgu saskaņošanu.

Or.it

Pamatojums

Ierosinātā direktīva būtu jāpiemēro finanšu pakalpojumiem vienīgi attiecībā uz I un V nodaļu. 
Tā kā šajā jomā spēkā jau ir vairākas direktīvas (piemēram, Patēriņa kredīta direktīva, 
Patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanas direktīva, Finanšu instrumentu tirgus direktīva, 
Maksājumu pakalpojumu direktīva, Prospektu direktīva u.c.), vēl viena tiesību akta slāņa 
pievienošana radītu lielāku neskaidrību un kavētu juridisko noteiktību.
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Grozījums Nr. 508
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro tikai finanšu 
pakalpojumiem saistībā ar konkrētiem 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, kā paredzēts 8.-20. pantā, 
negodīgiem noteikumiem līgumos, kā 
paredzēts 30.-39. pantā, un vispārīgiem 
noteikumiem, kā paredzēts 40.-46. pantā, 
saistībā ar 4. pantu par pilnīgu 
saskaņošanu.

2. Šo direktīvu piemēro tikai finanšu 
pakalpojumiem saistībā ar vispārīgiem 
noteikumiem, kā paredzēts 40.-46. pantā, 
saistībā ar 4. pantu par pilnīgu 
saskaņošanu.

Or.de

Grozījums Nr. 509
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro tikai finanšu 
pakalpojumiem saistībā ar konkrētiem 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, kā paredzēts 8.-20. pantā,
negodīgiem noteikumiem līgumos, kā 
paredzēts 30.-39. pantā, un vispārīgiem 
noteikumiem, kā paredzēts 40.-46. pantā, 
saistībā ar 4. pantu par pilnīgu 
saskaņošanu.

2. Šo direktīvu piemēro tikai finanšu 
pakalpojumiem saistībā ar konkrētiem 
negodīgiem noteikumiem līgumos, kā 
paredzēts 30.-39. pantā, un vispārīgiem 
noteikumiem, kā paredzēts 40.-46. pantā, 
saistībā ar 4. pantu par pilnīgu 
saskaņošanu.

Or.en

Pamatojums

Patērētājiem piedāvātie finanšu pakalpojumi ir kompleksi produkti, un tāpēc dalībvalstīm ir 
jāspēj šai nozarei piemērot pielāgotas informācijas sniegšanas prasības un atteikuma 
tiesības.



AM\836026LV.doc 163/234 PE450.954v01-00

LV

Grozījums Nr. 510
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro tikai finanšu 
pakalpojumiem saistībā ar konkrētiem 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, kā paredzēts 8.-20. pantā,
negodīgiem noteikumiem līgumos, kā 
paredzēts 30.-39. pantā, un vispārīgiem 
noteikumiem, kā paredzēts 40.-46. pantā, 
saistībā ar 4. pantu par pilnīgu 
saskaņošanu.

2. Šo direktīvu piemēro tikai finanšu 
pakalpojumiem saistībā ar negodīgiem 
noteikumiem līgumos, kā paredzēts 30.-
39. pantā, un vispārīgiem noteikumiem, kā 
paredzēts 40.-46. pantā, saistībā ar 2. pantā 
minētajām attiecīgajām definīcijām.
Dalībvalstis attiecībā uz finanšu 
pakalpojumiem savos tiesību aktos drīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
ir stingrāki par 30.-39. pantā 
paredzētajiem.

Or.en

Grozījums Nr. 511
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neskar Eiropas Savienības 
tiesību aktu noteikumus par īpašiem 
līgumiem vai nozarēm.

Or.fr

Grozījums Nr. 512
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo direktīvu nepiemēro tādiem ārpus 
uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, 
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kuri izstrādāti, palīdzot publiskai 
pilnvarotai personai, kurai ir tiesību aktos 
noteikts pienākums būt neatkarīgai un 
objektīvai, sniedzot visaptverošu juridisko 
informāciju, ka patērētājs noslēdz līgumu 
tikai pēc tā uzmanīgas izvērtēšanas un 
apzinoties tā juridiskās sekas;

Or.de

Pamatojums

Tas, ka līguma izstrādē piedalās publiska pilnvarotā persona, kurai jau ir tiesību aktos 
noteikts pienākums būt neatkarīgai un objektīvai un pusēm sniegt visaptverošu juridisko 
informāciju, nodrošina, ka patērētājs noslēdz līgumu pēc tā uzmanīgas izvērtēšanas un 
apzinoties tā juridisko darbības jomu. Tādējādi šo līgumu iekļaušana nebūtu atbilstoša un 
būtu ielaušanās dalībvalstu tiesu sistēmās.

Grozījums Nr. 513
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šo direktīvu nepiemēro azartspēļu 
darbībām, kas ietver derības uz naudas 
likmēm nejaušības spēlēs, tostarp 
loterijām, azartspēlēm kazino un derību 
darījumiem;

Or.de

Pamatojums

Saskaņā ar konsekventu Eiropas Savienības Tiesas judikatūru dalībvalstīm ir tiesības 
azartspēļu darbību jomā noteikt iedzīvotāju aizsardzības līmeni un ieviest īpašus patērētāju 
aizsardzības noteikumus. Eiropas Parlaments (2009. gada 9. marta rezolūcija) un Padome 
(darba grupas pašreizējās debates par patērētāju aizsardzību) tam vienmēr ir piekritusi. 
Maksimāla patērētāju tiesību saskaņošana, tostarp attiecībā uz azartspēļu darbībām, atņemtu 
dalībvalstīm tiesības pašām lemt par šo jautājumu.
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Grozījums Nr. 514
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Šo nodaļu nepiemēro distances 
līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām:
a) attiecībā uz nekustamā īpašuma 
tiesībām, izņemto nomas tiesības un
darbus saistībā ar nekustamo īpašumu;
b) attiecībā uz finanšu pakalpojumiem;
c) attiecībā uz transporta pakalpojumiem.

Or.de

Pamatojums

Spēkā esošajos Kopienas tiesību aktos finanšu un transporta pakalpojumu jomā iekļauti 
daudzi noteikumu par patērētāju aizsardzību. Paredzot izņēmumu attiecībā uz transporta 
pakalpojumiem, arī tiek ņemtas vērā problēmas, ko radītu “līgumi, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām” plašā definīcija.

Grozījums Nr. 515
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Šo nodaļu nepiemēro līgumiem, kas 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 
attiecībā uz kuriem abu pušu darījumiem 
ir jānotiek nekavējoties un kuru vērtība 
nepārsniedz EUR 50, ja šos līgumus 
uzņēmumi parasti noslēdz ārpus savām 
telpām vai ja attiecīgā uzņēmējdarbība 
pēc būtības nenotiek pastāvīgās 
uzņēmuma telpās.

Or.de
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Pamatojums

Šos noteikumus piemērotu arī rožu pušķa iegādei no apkārt staigājoša puķu tirgotāja vai 
pilsētas ievērojamo vietu apskates brauciena biļetes iegādei. Tādēļ ir vajadzīgs praktisks 
izņēmums. Ja patērētājam būs uzreiz jāmaksā, viņš tieši apzināsies savas izmaksas un rīkosies 
pietiekami piesardzīgi. Vērtības ierobežojums novērš šī izņēmuma ļaunprātīgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 516
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Direktīva neietekmē dalībvalstu 
vispārīgās līgumtiesības, ciktāl tās šīs 
direktīvas darbības jomā netiek 
saskaņotas.

Or.en

Grozījums Nr. 517
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3. pants –3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līgumiem, uz kuriem attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 94/47/EK12 un Padomes 
Direktīvas 90/314/EEK13 darbības joma, 
piemēro tikai 30.-39. pantu par patērētāju 
tiesībām attiecībā uz negodīgiem 
noteikumiem līgumos saistībā ar 4. pantu 
par pilnīgu saskaņošanu.

svītrots

12 OV L 280, 29.10.1994., 83. lpp.
13 OV L 158, 23.6.1990., 59. lpp.

Or.en
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Grozījums Nr. 518
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants –3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līgumiem, uz kuriem attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 94/47/EK12 un Padomes 
Direktīvas 90/314/EEK13 darbības joma, 
piemēro tikai 30.-39. pantu par patērētāju 
tiesībām attiecībā uz negodīgiem 
noteikumiem līgumos saistībā ar 4. pantu 
par pilnīgu saskaņošanu.

svītrots

12 OV L 280, 29.10.1994., 83. lpp.
13 OV L 158, 23.6.1990., 59. lpp.

Or.en

Grozījums Nr. 519
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
3. pants –3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ciktāl tas nav ar tiem saskaņots, šīs 
direktīvas noteikumi neskar dalībvalstu 
tiesību aktus vispārīgo līgumtiesību jomā.

Or.fr

Grozījums Nr. 520
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Direktīvas 5., 7., 9. un 11. pants neskar 
noteikumus par informēšanas prasībām, 

svītrots
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kuri paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2006/123/EK14 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2000/31/EK15.
14 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
15 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

Or.en

Grozījums Nr. 521
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Direktīvas 5., 7., 9. un 11. pants neskar 
noteikumus par informēšanas prasībām, 
kuri paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2006/123/EK14 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2000/31/EK15.

svītrots

14 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
15 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

Or.en

Grozījums Nr. 522
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Direktīvas 5., 7., 9. un 11. pants neskar 
noteikumus par informēšanas prasībām, 
kuri paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2006/123/EK[1] un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2000/31/EK[2].

4. Šī direktīva neskar noteikumus par 
informēšanas prasībām, kuri paredzēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2006/123/EK[1] un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2000/31/EK[2].

Or.fr



AM\836026LV.doc 169/234 PE450.954v01-00

LV

Grozījums Nr. 523
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Direktīvas 5., 7., 9. un 11. pants neskar 
noteikumus par informēšanas prasībām, 
kuri paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2006/123/EK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2000/31/EK.

4. Šo direktīvu piemēro līgumiem, uz 
kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2006/123/EK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva
2000/31/EK.

Or.en

Grozījums Nr. 524
António Fernando Correia De Campos

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo direktīvu nepiemēro azartspēļu 
darbībām, kas ietver derības uz naudas 
likmēm nejaušības spēlēs, tostarp 
loterijām, kazino spēlēm un derību 
darījumiem.

Or.en

Grozījums Nr. 525
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo direktīvu nepiemēro dalībvalstu tiesību 
aktu noteikumiem par nekustamā 
īpašuma tiesību juridisko dabu, 
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pārdošanu, iegūšanu vai nodošanu vai 
tiesību uz nekustamo īpašumu 
nodibināšanu vai nodošanu.

Or.de

Grozījums Nr. 526
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 5. līdz 29. pantu nepiemēro 
līgumiem, ko saskaņā ar dalībvalstu 
noteikumiem ir sertificējusi publiska 
pilnvarotā persona, kurai ir tiesību aktos 
noteikts pienākums būt neatkarīgai un 
objektīvai un, sniedzot visaptverošu 
juridisko informāciju, nodrošināt, ka 
patērētājs noslēdz līgumu pēc tā 
uzmanīgas izvērtēšanas un apzinoties tā 
juridiskās sekas;

Or.de

Grozījums Nr. 527
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var nolemt, ka šī direktīva 
attiecas tikai uz tādiem līgumiem, par 
kuriem patērētāja veicamais maksājums 
pārsniedz noteiktu summu. Šī summa 
nedrīkst pārsniegt EUR 100.

Or.de
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Grozījums Nr. 528
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – 1.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 12. līdz 19. pantu nepiemēro 
distances līgumiem un līgumiem, kas 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, par 
izmitināšanas, transporta, auto īres, 
ēdināšanas vai brīvā laika pasākumu 
rīkošanas pakalpojumu nodrošināšanu 
attiecībā uz līgumiem, kuros paredzēts 
konkrēts izpildes datums vai termiņš.

Or.de

Grozījums Nr. 529
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šī direktīva neskar dalībvalstu 
noteikumu piemērošanu attiecībā uz 
tiesību nodibināšanu, iegūšanu vai 
norakstīšanu nekustamā īpašuma jomā 
vai garantijām nekustamā īpašuma jomā.

Or.en

Pamatojums

Precizējums, ka šī direktīva neietekmē dalībvalstu tiesību aktu piemērošanu īpašumtiesību 
jomā attiecībā uz nekustamā īpašuma norakstīšanu vai īpašuma tiesību nodibināšanu vai 
nodošanu.

Grozījums Nr. 530
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šī direktīva neskar dalībvalstu 
noteikumus par nekustamā īpašuma 
tiesību pārdošanu, iegūšanu vai nodošanu 
vai tiesību uz nekustamo īpašumu 
nodibināšanu, iegūšanu vai nodošanu.

Or.de

Pamatojums

Precizējums, ka direktīva neskar dalībvalstu noteikumus īpašuma tiesību jomā attiecībā uz 
nekustamā īpašuma nodošanu un nekustamā īpašuma tiesību nodibināšanu vai nodošanu.

Grozījums Nr. 531
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis drīkst nolemt, ka šī 
direktīva attiecas tikai uz tādiem 
līgumiem, par kuriem patērētāja 
veicamais maksājums pārsniedz noteiktu 
summu.

Or.en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav minimālo noteikumu, kaut gan šādi noteikumi pamatoti ir iekļauti 
Iznēsājumtirdzniecības Direktīvā 85/577/EEK (3. panta 1. punkts).  Tas nozīmē, ka 
dokumentā minētās izvērstās prasības par informēšanu un juridiskajiem aspektiem piemēros 
visiem līgumiem, ievērojami apgrūtinot vai pat padarot neiespējamu žurnālu un avīžu 
tirdzniecību uz ielas. Tādējādi minimālie noteikumi ir ne vien nepieciešami, lai avīžu 
tirdzniecība uz ielas notiktu brīvi un netraucēti, bet tie ir arī patērētāju interesēs.
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Grozījums Nr. 532
Damien Abad, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šo direktīvu nepiemēro sociālajiem 
pakalpojumiem, ko valsts, valsts pilnvaroti 
pakalpojumu sniedzēji vai valsts atzītas 
labdarības iestādes sniedz saistībā ar 
sociālajām mājām, bērnu aprūpi un 
atbalstu tādām ģimenēm un personām, 
kam pastāvīgi vai īslaicīgi vajadzīga 
palīdzība.

Or.fr

Pamatojums

 Vispārējas nozīmes sociālie pasākumi atsevišķi apskatīti citos Eiropas Savienības tiesību 
aktos. Tiem ir svarīga loma sociālās kohēzijas un solidaritātes principu nodrošināšanā, un tā 
kā šie pakalpojumi nav parasti pakalpojumi, tiem attiecīgo direktīvu nevajadzētu piemērot. 
Šajā grozījumā ir arī iekļauts Direktīvas 2006/123/EK par iekšējā tirgus noteikumiem 
2. panta 2. punkta j) apakšpunktā minētais izņēmums.

Grozījums Nr. 533
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šo direktīvu nepiemēro azartspēļu 
darbībām, kas ietver derības uz naudas 
likmēm nejaušības spēlēs, tostarp 
loterijām, kazino spēlēm un derību 
darījumiem.

Or.en

Pamatojums

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
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EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.

Grozījums Nr. 534
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šī direktīva neskar dalībvalstu 
noteikumu piemērošanu attiecībā uz 
tiesību nodibināšanu, iegūšanu vai 
norakstīšanu nekustamā īpašuma jomā 
vai garantijām nekustamā īpašuma jomā.

Or.en

Grozījums Nr. 535
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šo direktīvu nepiemēro azartspēļu 
darbībām, kas ietver derības uz naudas 
likmēm nejaušības spēlēs, tostarp 
loterijām, kazino spēlēm un derību 
darījumiem.

Or.en

Pamatojums

Dalībvalstīs spēkā ir konkrēti valsts noteikumi, lai patērētājus aizsargātu pret risku, kas var 
rasties azartspēlēs. Azartspēļu darbību iekļaušana direktīvas darbības jomā liegtu 
dalībvalstīm paturēt spēkā vai pieņemt daudzus patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus, 
kurus tās uzskata par vajadzīgiem šajā jomā.
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Grozījums Nr. 536
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Neskarot 4. punktu, šīs direktīvas 
noteikumus piemēro tikai tad, ja citos 
Savienības tiesību aktos nav paredzēti 
konkrēti noteikumi ar tādu pašu mērķi.

Or.en

Grozījums Nr. 537
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Dalībvalstis saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem drīkst paturēt spēkā vai 
ieviest tādas atbilstīgas un samērīgas 
papildu prasības par informēšanu vai 
noteikumu atspoguļošanu, kuras 
pieņemtas pēc noteiktā ekonomikas 
nozarē veiktas izmeklēšanas vai pētījuma, 
kas liecina par kaitējumu patērētājiem vai 
konkurences trūkumu šajā nozarē.

Or.en

Grozījums Nr. 538
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šī direktīva neskar dalībvalstu 
noteikumu piemērošanu attiecībā uz 
tiesību nodibināšanu, iegūšanu vai 
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norakstīšanu nekustamā īpašuma jomā 
vai garantijām nekustamā īpašuma jomā.

Or.en

Pamatojums

Precizējums, ka šī direktīva neietekmē dalībvalstu tiesību aktu piemērošanu īpašumtiesību 
jomā attiecībā uz nekustamā īpašuma norakstīšanu vai īpašuma tiesību nodibināšanu vai 
nodošanu.

Grozījums Nr. 539
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnīga saskaņošana Saskaņošanas līmenis

Or.fr

Grozījums Nr. 540
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Direktīvas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnīga saskaņošana Obligātā saskaņošana

Or.en

Grozījums Nr. 541
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
4. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnīga saskaņošana Saskaņošanas rādītājs

Or.el

Grozījums Nr. 542
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem 
noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai 
mazāk stingri nekā šajā direktīvā 
paredzētie noteikumi, kuri nodrošina 
atšķirīgu patērētāju aizsardzības līmeni.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 543
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. un 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem 
noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai mazāk 
stingri nekā šajā direktīvā paredzētie 
noteikumi, kuri nodrošina atšķirīgu 
patērētāju aizsardzības līmeni.

1. Izņemot 2. punktā paredzētos 
gadījumus, dalībvalstis drīkst pieņemt vai 
paturēt spēkā stingrākus noteikumus 
jomā, uz ko attiecas šī direktīva, lai 
nodrošinātu augstāku patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeni.

1.a Dalībvalstis valsts tiesību aktos 
nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kuri atšķiras no 12. līdz 
17. pantā paredzētajiem noteikumiem, 
tostarp ir stingrāki vai mazāk stingri nekā 
šajā direktīvā paredzētie noteikumi, kuri 



PE450.954v01-00 178/234 AM\836026LV.doc

LV

nodrošina atšķirīgu patērētāju aizsardzības 
līmeni.

Or.en

Pamatojums

Būtu jāpieņem kombinēta pieeja, pilnīgu saskaņošanu veicot vienīgi tajās jomās, kurās tā ir 
realizējama un lietderīga. Lai nepieļautu problēmas saistībā ar norobežošanu un negaidītu 
ietekmi uz valstu tiesību aktiem, ir noteikti nepieciešams standarta noteikums, kas pamatojas 
uz obligāto saskaņošanu.

Grozījums Nr. 544
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. un 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem 
noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai 
mazāk stingri nekā šajā direktīvā 
paredzētie noteikumi, kuri nodrošina 
atšķirīgu patērētāju aizsardzības līmeni.

1. Izņemot 2. punktā paredzētos 
gadījumus, dalībvalstis drīkst pieņemt vai 
paturēt spēkā stingrākus noteikumus 
jomā, uz ko attiecas šī direktīva, lai 
nodrošinātu augstāku patērētāju 
aizsardzības līmeni. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šādi noteikumi atbilst 
Līgumiem.
1.a Dalībvalstis valsts tiesību aktos 
nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kuri atšķiras no šīs direktīvas 
2., 3., 5. pantā, 12. panta 1. līdz 3. punktā, 
13. līdz 18. pantā, 22., 23. pantā, 24. panta 
1. un 2. punktā un 31. panta 1. līdz 
3. punktā paredzētajiem noteikumiem, 
tostarp ir stingrāki nekā šajā direktīvā 
paredzētie noteikumi, kuri nodrošina 
atšķirīgu patērētāju aizsardzības līmeni.

Or.fr

Pamatojums

Principe d'harmonisation minimale par défaut, assorti de domaines d'application 
d'harmonisation maximale qui sont explicitement cités, et qui consisteraient dans les 
chapitres/articles suivants : - articles 2 et 3 du chapitre I ; - les chapitres II et III de la 
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proposition de la Commission "fusionnés" (c'est-à-dire recentrés sur l'information des 
consommateurs et le droit de rétractation en ce qui concerne les contrats conclus à distance 
et hors établissement) à l'exception des articles 6 (défaut d'information), 10 et 11 (obligations 
formelles), et 19 et 20 (exceptions au droit de rétractation), pour lesquels les Etats membres 
pourraient maintenir ou introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes que 
celles fixées dans la directive, afin d'assurer un niveau plus élevé de protection du 
consommateur. En outre, le paragraphe 12.4 devrait soit être supprimé, soit être adapté pour 
permettre aux Etats membres de garder une flexibilité pour le "hors établissement" 
(possibilité de fixer, à l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle 
l'exécution du contrat ne peut commencer); - articles 22, 23 et 24 paragraphes 1 et 2 du 
chapitre IV ; - article 31 paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre V

Grozījums Nr. 545
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. un 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem 
noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai 
mazāk stingri nekā šajā direktīvā 
paredzētie noteikumi, kuri nodrošina 
atšķirīgu patērētāju aizsardzības līmeni.

1. Dalībvalstis valsts tiesību aktos drīkst
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem 
noteikumiem, ja tie nodrošina augstāku
patērētāju aizsardzības līmeni.

1.a Tiesības, kas izriet no šīs direktīvas, 
izmanto, neskarot cita Kopienas akta 
noteikumus par patērētāju aizsardzību.

Or.en

Pamatojums

The general approach of the Directive should be minimum harmonization, as full 
harmonization prevents Member States from maintaining or adopting more stringent rules.
With a minimum harmonization level in consumer contract law it can be guaranteed that 
consumers benefit from the protection granted to them by consumer protection rules laid 
down in the consumer legislation in force in their Member States and that Member States 
cannot introduce new consumer rights which are to the detriment of the consumers.
Moreover, this Directive shall not be contrary to the existing consumer protection provisions 
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in European laws.

Grozījums Nr. 546
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem 
noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai 
mazāk stingri nekā šajā direktīvā 
paredzētie noteikumi, kuri nodrošina 
atšķirīgu patērētāju aizsardzības līmeni.

Lai nodrošinātu augstāku patērētāju 
aizsardzības līmeni, dalībvalstis valsts 
tiesību aktos drīkst paturēt spēkā vai 
ieviest noteikumus, kuri atšķiras no šajā 
direktīvā paredzētajiem noteikumiem.

Or.el

Pamatojums

Pilnīga saskaņošana atņemtu patērētājiem izdevīgākus noteikumus, kas ir spēkā dažās ES 
dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 547
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem 
noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai mazāk 
stingri nekā šajā direktīvā paredzētie 
noteikumi, kuri nodrošina atšķirīgu 
patērētāju aizsardzības līmeni.

Ja vien šajā direktīvā nav noteikts citādi, 
dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem 
noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai mazāk 
stingri nekā šajā direktīvā paredzētie 
noteikumi, kuri nodrošina atšķirīgu 
patērētāju aizsardzības līmeni.

Or.en
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Grozījums Nr. 548
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vien attiecīgajos šīs direktīvas 
noteikumos nav norādīts citādi, 
dalībvalstis drīkst pieņemt vai paturēt 
spēkā stingrākus Līgumam atbilstīgus 
noteikumus jomā, uz ko attiecas šī 
direktīva, lai nodrošinātu augstāku 
patērētāju aizsardzības līmeni.

Or.en

Grozījums Nr. 549
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalstis patur spēkā vai ievieš 
stingrākus noteikumus, lai nodrošinātu 
augstāku patērētāju aizsardzības līmeni 
jomā, ko saskaņo ar šo direktīvu, 
minētajiem noteikumiem ir jāatbilst 
Līguma noteikumiem un tie jāpaziņo 
Komisijai.
Komisija šo informāciju dara pieejamu 
tīmekļa vietnē vai kādā citā vienkārši 
pieejamā veidā.

Or.en

Grozījums Nr. 550
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1.c daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiesības, kas izriet no šīs direktīvas, 
izmanto, neierobežojot citas tiesības, ko 
patērētājs var izmantot saskaņā ar valsts 
noteikumiem, ar kuriem reglamentē 
līgumsaistības un ārpuslīgumiskas 
saistības.

Or.en

Grozījums Nr. 551
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šo nodaļu piemēro distances līgumiem 
un līgumiem, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām.
Šo nodaļu nepiemēro distances līgumiem 
un līgumiem, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām:
a) attiecībā uz nekustamā īpašuma vai 
nekustamā īpašuma tiesību pārdošanu, 
iegūšanu, nodošanu vai 
apgrūtinājumiem;
b) attiecībā uz ēkas būvniecību vai 
ievērojamu pārbūvi vai ēkas vai dzīvokļa 
nomu.

Or.de

Pamatojums

Līgumus par ēkas būvniecību vai ievērojamu pārbūvi parasti uzmanīgi izstrādā abas 
līgumslēdzējas puses, līdz ar to nav vajadzīgs noteikums par atteikuma tiesībām. Patērētājs 
visu informāciju var iegūt pārrunu laikā; šajā nodaļā minētās informēšanas prasības nav 
atbilstīgas šī veida līgumiem. Katrai dalībvalstij jau ir visaptveroši un ļoti atšķirīgi noteikumi 
nomas līgumu jomā.
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Grozījums Nr. 552
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo nodaļu nepiemēro distances līgumiem 
un līgumiem, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām, par finanšu 
pakalpojumiem.

Or.de

Pamatojums

Finanšu pakalpojumi ir ļoti sarežģīta joma un attiecībā uz tiem jau ir noteikti visaptveroši 
noteikumi citās direktīvās, tostarp Patēriņa kredīta direktīvā un Patēriņa finanšu 
pakalpojumu tālākpārdošanas direktīvā. Tādēļ informēšanas prasības un patērētāju 
atteikuma tiesības attiecībā uz finanšu pakalpojumiem būtu jāiekļauj šajos konkrētajos 
Kopienas tiesību aktos.

Grozījums Nr. 553
Andreas Schwab, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Mērķtiecīga pilnīga saskaņošana

Ja vien šajā nodaļā nav norādīts citādi, 
dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kas 
atšķiras no šajā nodaļā paredzētajiem 
noteikumiem.

Or.de
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Grozījums Nr. 554
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Sandra Kalniete, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
4.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b pants
Darbības joma

1. Šo nodaļu piemēro distances līgumiem 
un līgumiem, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām.
2. Šo nodaļu nepiemēro distances 
līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām:
a) attiecībā uz nekustamā īpašuma 
tiesībām, izņemto nomas tiesības un 
darbus saistībā ar nekustamo īpašumu;
b) uz kuriem attiecas Padomes Direktīva 
90/314/EEK vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2008/122/EK.
3. Šī nodaļa neattiecas uz šādiem 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām:
a) kredītlīgumiem saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2008/48/EK 3. panta c) apakšpunktā 
noteikto definīciju;
b) nedzīvības apdrošināšanas līgumiem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2009/138/EK 2. panta 
2. punktā un I pielikuma A daļā noteikto 
definīciju;
c) dzīvības apdrošināšanas līgumiem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2009/138/EK 2. panta 
3. punktā un II pielikumā noteikto 
definīciju;
d) līgumiem, kuros patērētāja veiktais 
maksājums nepārsniedz EUR 20.
4. Šī nodaļa neattiecas uz šādiem 
distances līgumiem:
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a) kuri ir noslēgti, izmantojot 
tirdzniecības automātus vai automatizētas 
komerciālas telpas;
b) kuri par telefona automātu 
izmantošanu ir noslēgti ar 
telekomunikāciju operatoru starpniecību, 
izmantojot attiecīgos telefona automātus, 
ja vien šie līgumi attiecas uz telefona 
automātu lietošanu vai patērētāja veiktu 
vienreizēju telefona, interneta vai faksa 
savienojumu;
c) uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīva 2002/65/EK.
5. Direktīvas 12. līdz 19. pantu nepiemēro 
distances līgumiem par izmitināšanas, 
transporta, auto īres, ēdināšanas un brīvā 
laika pasākumu rīkošanas pakalpojumu 
nodrošināšanu attiecībā uz līgumiem, 
kuros paredzēts konkrēts izpildes datums 
vai termiņš.

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj 65. līdz 68. grozījumu (ieskaitot).

Grozījums Nr. 555
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Jaunā saskaņošana

Attiecībā uz 5. līdz 7. pantu, ja vien šajā 
direktīvā nav norādīts citādi, dalībvalstis 
drīkst pieņemt vai paturēt spēkā 
stingrākus Līgumam atbilstīgus 
noteikumus jomā, uz ko attiecas šī 
direktīva, lai nodrošinātu augstāku 
patērētāju aizsardzības līmeni.
Dalībvalstis nedrīkst valsts tiesību aktos 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
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atšķiras no šajā nodaļā paredzētajiem 
noteikumiem, izņemot gadījumus, kas 
paredzēti 9., 10., 11. pantā, 13. panta 
2. punktā, kā arī 19. un 20. pantā.

Or.en

Grozījums Nr. 556
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
II nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētāju informēšana Patērētāju informēšana un atteikuma 
tiesības distances līgumos un līgumos, kas 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

Or.fr

Pamatojums

Šis grozījums koncentrējas uz Komisijas priekšlikuma II un III nodaļu par patērētāju 
informēšanu un atteikuma tiesībām distances līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām. Standarta atsauce uz vispārīgo principu par šīs nodaļas noteikumu 
maksimālo saskaņošanu, vajadzības gadījumā iekļaujot minimālos noteikumus attiecībā uz 
pantu, kurā šis jautājums ir svarīgs.

Grozījums Nr. 557
Damien Abad, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
II nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētāju informēšana Patērētāju informēšana un atteikuma 
tiesības distances līgumos un līgumos, kas 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

Or.fr
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Pamatojums

Direktīvas II un III nodaļa ir jāapvieno, lai šīs direktīvas noteikumus iekļautu vienotā 
noteikumu kopumā, kas attiektos uz pārrobežu tirdzniecības būtību vienotajā tirgū, kā to 
norādījis referents.

Grozījums Nr. 558
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
II nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētāju informēšana Patērētāju informēšana un atteikuma 
tiesības distances līgumos un līgumos, kas 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

Or.de

Grozījums Nr. 559
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
II nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētāju informēšana Mērķtiecīga pilnīga saskaņošana

Or.de

Grozījums Nr. 560
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
– 5 pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 5. pants

Ja vien šajā nodaļā attiecībā uz patērētāju 
informēšanu un atteikuma tiesībām 
distances līgumos un līgumos, kas 
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noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, nav
norādīts citādi, dalībvalstis valsts tiesību 
aktos nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kas atšķiras no šajā nodaļā 
paredzētajiem noteikumiem.

Or.fr

Pamatojums

Šis grozījums koncentrējas uz Komisijas priekšlikuma II un III nodaļu par patērētāju 
informēšanu un atteikuma tiesībām distances līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām. Standarta atsauce uz vispārīgo principu par šīs nodaļas noteikumu 
maksimālo saskaņošanu, vajadzības gadījumā iekļaujot minimālos noteikumus attiecībā uz 
pantu, kurā šis jautājums ir svarīgs.

Grozījums Nr. 561
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
– 5 pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– 5. pants

Ja vien šajā nodaļā nav norādīts citādi, 
dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kas 
atšķiras no šajā nodaļā paredzētajiem 
noteikumiem, lai nodrošinātu atšķirīgu 
patērētāju aizsardzības līmeni.

Or.de

Grozījums Nr. 562
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas informēšanas prasības Informēšanas prasības
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Or.en

Grozījums Nr. 563
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms jebkura pārdošanas vai 
pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs 
nodrošina patērētājam informāciju par
šādiem aspektiem, ja tas jau skaidri 
neizriet no konteksta informācijas:

1. Pirms jebkura pārdošanas vai 
pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs 
nodrošina patērētājam informāciju par 
precēm vai pakalpojumiem, ko patērētājs 
var pamatoti sagaidīt, ņemot vērā līguma 
īpašos apstākļus un ar to saistītās 
reklāmas, tostarp:

Or.en

Grozījums Nr. 564
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms jebkura pārdošanas vai 
pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs 
nodrošina patērētājam informāciju par 
šādiem aspektiem, ja tas jau skaidri 
neizriet no konteksta informācijas:

1. Laicīgi un jebkurā gadījumā pirms 
distances līguma vai līguma, ko noslēdz 
ārpus uzņēmuma telpām, noslēgšanas 
tirgotājs skaidri, precīzi un saprotamā 
valodā paziņo patērētājam informāciju par 
šādiem aspektiem:

Or.fr

Pamatojums

Ir stingri un skaidri jānosaka princips, ka pirms līguma parakstīšanas patērētāja rīcībā ir 
jābūt zināmai informācijai.
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Grozījums Nr. 565
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms jebkura pārdošanas vai 
pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs
nodrošina patērētājam informāciju par 
šādiem aspektiem, ja tas jau skaidri 
neizriet no konteksta informācijas:

1. Lai patērētājam ļautu efektīvi pārbaudīt 
faktus, tirgotājs laicīgi un jebkurā 
gadījumā pirms jebkura pārdošanas vai 
pakalpojumu līguma noslēgšanas nodrošina 
patērētājam skaidru un saprotamu 
informāciju par šādiem aspektiem

Or.fr

Grozījums Nr. 566
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms jebkura pārdošanas vai 
pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs 
nodrošina patērētājam informāciju par 
šādiem aspektiem, ja tas jau skaidri 
neizriet no konteksta informācijas:

1. Laicīgi un jebkurā gadījumā pirms 
distances līguma vai līguma, ko noslēdz 
ārpus uzņēmuma telpām, noslēgšanas 
tirgotājs skaidri un saprotami paziņo 
patērētājam informāciju par šādiem 
aspektiem:

Or.fr

Pamatojums

Ir stingri un skaidri jānosaka princips, ka pirms līguma parakstīšanas patērētāja rīcībā ir 
jābūt zināmai informācijai.

Grozījums Nr. 567
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms jebkura pārdošanas vai 
pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs 
nodrošina patērētājam informāciju par 
šādiem aspektiem, ja tas jau skaidri 
neizriet no konteksta informācijas:

1. Pirms patērētājs ir uzņēmies jebkura 
distances līguma vai līguma, kas noslēgts 
ārpus uzņēmuma telpām, saistības,
tirgotājs vai jebkura persona viņa vārdā 
vai ar viņa pilnvarojumu laicīgi nodrošina 
patērētājam skaidru un saprotamu 
informāciju par šādiem aspektiem:

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo 70. grozījumu.

Grozījums Nr. 568
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms jebkura pārdošanas vai 
pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs 
nodrošina patērētājam informāciju par 
šādiem aspektiem, ja tas jau skaidri neizriet 
no konteksta informācijas:

1. Pirms jebkura pārdošanas vai 
pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs 
nodrošina patērētājam informāciju par 
šādiem aspektiem, ja tas jau skaidri neizriet 
no konteksta informācijas:

-a) fakts, ka tas ir pārdošanas vai 
pakalpojumu līgums, tādā nozīmē, ka šajā 
juridiskajā dokumentā ir jānosaka 
līgumslēdzējpušu nodomi. 

Or.it

Grozījums Nr. 569
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms jebkura pārdošanas vai 
pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs 
nodrošina patērētājam informāciju par
šādiem aspektiem, ja tas jau skaidri 
neizriet no konteksta informācijas:

1. Pirms jebkura pārdošanas vai 
pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs 
nodrošina patērētājam informāciju par 
precēm vai pakalpojumiem, ko patērētājs 
var pamatoti sagaidīt, ņemot vērā līguma 
īpašos apstākļus un ar to saistītās 
reklāmas, tostarp:

Or.en

Grozījums Nr. 570
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms jebkura pārdošanas vai 
pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs 
nodrošina patērētājam informāciju par 
šādiem aspektiem, ja tas jau skaidri neizriet 
no konteksta informācijas:

1. Pirms patērētājs ir devis saistošu 
piekrišanu par jebkura distances līguma 
vai līguma, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, noslēgšanu, tirgotājs vai jebkura 
persona viņa vārdā vai ar viņa 
pilnvarojumu laicīgi nodrošina 
patērētājam informāciju par šādiem 
aspektiem, ja tas jau skaidri neizriet no 
konteksta informācijas:

Or.de

Pamatojums

Patērētājiem ir jāsaņem informācija tad, kad viņi vēl nav uzņēmušies saistības, paužot 
piekrišanu. Tomēr var paiet zināms laiks starp patērētāja piedāvājumu un tirgotāja 
piekrišanu un secīgi līguma noslēgšanu.

Grozījums Nr. 571
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms jebkura pārdošanas vai 
pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs 
nodrošina patērētājam informāciju par 
šādiem aspektiem, ja tas jau skaidri 
neizriet no konteksta informācijas:

1. Pirms jebkura pārdošanas vai 
pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs 
laicīgi nodrošina patērētājam informāciju 
par šādiem aspektiem:

Or.en

Grozījums Nr. 572
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) produkta galvenās īpašības tādā mērā, 
kas atbilst saziņas līdzeklim un 
produktam;

a) preces vai pakalpojuma nosaukums vai 
apraksts;

Or.de

Grozījums Nr. 573
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) attiecībā uz digitālajiem 
produktiem — vajadzības gadījumā 
tehniskie aizsardzības pasākumi un 
savietojamība ar visbiežāk lietoto 
aparatūru un programmatūru, kā arī 
jebkāds zināms savietojamības trūkums;

Or.en
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Grozījums Nr. 574
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgotāja fiziskā adrese un identitāte, 
piemēram, viņa tirdzniecības nosaukums 
un vajadzības gadījumā tā tirgotāja fiziskā 
adrese un identitāte, kura uzdevumā viņš 
darbojas;

b) uzņēmējdarbības vietas fiziskā adrese 
un tirgotāja identitāte, piemēram, viņa 
tirdzniecības nosaukums un vajadzības 
gadījumā tās uzņēmējdarbības vietas
fiziskā adrese un tirgotāja identitāte, kura 
uzdevumā viņš darbojas;

Or.en

Pamatojums

Par adresi ir jānorāda tirgotāja uzņēmējdarbības vietas faktiskā adrese.

Grozījums Nr. 575
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgotāja fiziskā adrese un identitāte, 
piemēram, viņa tirdzniecības nosaukums 
un vajadzības gadījumā tā tirgotāja fiziskā 
adrese un identitāte, kura uzdevumā viņš 
darbojas;

b) tirgotāja uzņēmuma fiziskā adrese un 
identitāte, piemēram, viņa tirdzniecības 
nosaukums un vajadzības gadījumā tā 
tirgotāja uzņēmuma fiziskā adrese un 
identitāte, kura uzdevumā viņš darbojas;

Or.en

Grozījums Nr. 576
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgotāja fiziskā adrese un identitāte, b) tirgotāja uzņēmuma adrese un 
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piemēram, viņa tirdzniecības nosaukums 
un vajadzības gadījumā tā tirgotāja fiziskā
adrese un identitāte, kura uzdevumā viņš 
darbojas;

identitāte, piemēram, viņa tirdzniecības 
nosaukums un vajadzības gadījumā tā 
tirgotāja uzņēmuma adrese un identitāte, 
kura uzdevumā viņš darbojas;

Or.fr

Grozījums Nr. 577
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgotāja fiziskā adrese un identitāte, 
piemēram, viņa tirdzniecības nosaukums 
un vajadzības gadījumā tā tirgotāja fiziskā 
adrese un identitāte, kura uzdevumā viņš 
darbojas;

b) tirgotāja uzņēmuma adrese un 
identitāte;

Or.de

Grozījums Nr. 578
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgotāja fiziskā adrese un identitāte, 
piemēram, viņa tirdzniecības nosaukums 
un vajadzības gadījumā tā tirgotāja fiziskā 
adrese un identitāte, kura uzdevumā viņš 
darbojas;

b) uzņēmējdarbības vietas fiziskā adrese 
un tirgotāja identitāte, piemēram, viņa 
tirdzniecības nosaukums, un tā tirgotāja 
fiziskā adrese un identitāte, kura uzdevumā 
viņš darbojas;

Or.en

Grozījums Nr. 579
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kontaktinformācija, tostarp tālruņa 
numurs un citi distances saziņas līdzekļi, 
kas ļauj patērētājam ātri un tieši 
sazināties ar tirgotāju;

Or.en

Grozījums Nr. 580
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kontaktinformācija, tostarp tālruņa 
numurs un citi distances saziņas līdzekļi 
(fakss, e-pasts u.c.), kas dzīvē ļauj 
patērētājam ātri un tieši sazināties ar 
tirgotāju;

Or.fr

Pamatojums

Nepietiek vienīgi ar tirgotāja tālruņa numuru vai e-pasta adreses norādīšanu. Bieži vien 
atbildes tiek sniegtas vēlu vai kontaktinformācija nedarbojas. Tādēļ ir svarīgi norādīt, ka šī 
informācija ļauj patērētājam ātri sazināties ar tirgotāju.

Grozījums Nr. 581
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) vismaz vēl viena norāde, kā sazināties 
ar tirgotāju, tādējādi ļaujot patērētājiem 
ātri un tieši ar viņu sazināties (tālruņa 
numurs, faksa numurs vai e-pasta 
adrese).
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Or.fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai tirgotājs sniegtu vismaz vēl vienu norādi, kā ar viņu sazināties, ļaujot 
patērētājiem to veikt ātri (šajā nolūkā ar pasta adresi nepietiek) un efektīvi (bieži patērētājiem  
norādītie tālruņa numuri nedarbojas).

Grozījums Nr. 582
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tirgotāja uzņēmuma adrese un tālruņa 
un faksa numuri vai e-pasta adrese, ja 
tāda ir, lai patērētājs patiešām ar tirgotāju
varētu sazināties;

Or.fr

Pamatojums

Tā kā dažu tirgotāju tīmekļa vietnēs norādītie tālruņa numuri dažkārt nedarbojas, šajā 
direktīvas priekšlikumā ir svarīgi noteikt nepieciešamību pēc tirgotāja un patērētāja efektīvas 
saziņas. Visiem patērētājiem ir jāvar sazināties ar tirgotāju, kas ar viņiem ir noslēdzis 
līgumu, jo īpaši, ja ir problēmas ar preču piegādi vai līguma izpildi.

Grozījums Nr. 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tirgotāja uzņēmuma adrese un viņa 
tālruņa vai faksa numuri vai e-pasta 
adrese, ja tāda ir, lai patērētājs ar 
tirgotāju varētu ātri un efektīvi sazināties;

Or.en
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Pamatojums

Arvien lielāks uzņēmumu skaits vairs neizmanto faksu, jo tā izmantošana drīz būs novecojusi. 
Pilnīga saskaņošana.

Grozījums Nr. 584
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja 
produkta īpašību dēļ cenu nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas 
veids, kā arī vajadzības gadījumā visi 
papildu kravas, piegādes vai pasta 
maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar 
pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi 
papildu maksājumi var būt iekasējami;

c) galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, 
vai, ja produkta īpašību dēļ cenu nevar 
pamatoti aprēķināt iepriekš, cenas 
aprēķināšanas veids, kā arī vajadzības 
gadījumā visi papildu kravas, piegādes vai 
pasta maksājumi, vai, ja tādus maksājumus 
nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka 
šādi papildu maksājumi var būt iekasējami;
beztermiņa līguma gadījumā galīgā cena 
nozīmē kopējās mēneša izmaksas;

Or.en

Pamatojums

Pirms līguma noslēgšanas sniedzamajā informācijā norādītajai cenai ir jābūt faktiskajai 
cenai, ko patērētājs maksās.

Grozījums Nr. 585
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja 
produkta īpašību dēļ cenu nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas 
veids, kā arī vajadzības gadījumā visi 
papildu kravas, piegādes vai pasta 
maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar 

c) galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, 
vai, ja preču vai pakalpojumu īpašību dēļ 
cenu nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, 
cenas aprēķināšanas veids, kā arī 
vajadzības gadījumā visi papildu kravas, 
piegādes vai pasta maksājumi, vai, ja tādus 
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pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi 
papildu maksājumi var būt iekasējami;

maksājumus nevar pamatoti aprēķināt 
iepriekš, fakts, ka šādi papildu maksājumi 
var būt iekasējami;

Or.fr

Grozījums Nr. 586
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja 
produkta īpašību dēļ cenu nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas 
veids, kā arī vajadzības gadījumā visi 
papildu kravas, piegādes vai pasta 
maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar 
pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi 
papildu maksājumi var būt iekasējami;

c) galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, 
vai, ja produkta īpašību dēļ cenu nevar 
pamatoti aprēķināt iepriekš, cenas 
aprēķināšanas veids, kā arī vajadzības 
gadījumā visi papildu kravas, piegādes vai 
pasta maksājumi, vai, ja tādus maksājumus 
nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka 
šādi papildu maksājumi var būt iekasējami;
beztermiņa līgumu gadījumā ir jānorāda 
kopējās mēneša izmaksas;

Or.en

Grozījums Nr. 587
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja 
produkta īpašību dēļ cenu nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas 
veids, kā arī vajadzības gadījumā visi 
papildu kravas, piegādes vai pasta 
maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar 
pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi 
papildu maksājumi var būt iekasējami;

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja 
preces vai pakalpojuma īpašību dēļ cenu 
nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, cenas 
aprēķināšanas veids, kā arī vajadzības 
gadījumā visi papildu kravas, piegādes vai 
pasta maksājumi un jebkādi citi 
maksājumi, vai, ja tādus maksājumus 
nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka 
šādi papildu maksājumi var būt iekasējami;

Or.el
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Grozījums Nr. 588
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja 
produkta īpašību dēļ cenu nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas 
veids, kā arī vajadzības gadījumā visi 
papildu kravas, piegādes vai pasta 
maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar 
pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi 
papildu maksājumi var būt iekasējami;

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja 
produkta īpašību dēļ cenu nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas 
veids, kā arī vajadzības gadījumā visi 
papildu kravas, piegādes vai pasta 
maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar 
pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi 
papildu maksājumi var būt iekasējami.
Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem, kas 
ietver abonēšanu, cena nozīmē kopējās 
mēneša abonēšanas izmaksas;

dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
atšķiras no 5. pantā paredzētajiem 
noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai 
mazāk stingri noteikumi, kuri paredzēti, 
lai nodrošinātu atšķirīgu patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or.en

Grozījums Nr. 589
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja 
produkta īpašību dēļ cenu nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas 
veids, kā arī vajadzības gadījumā visi 
papildu kravas, piegādes vai pasta 
maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar 
pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi 

c) galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, 
vai, ja produkta īpašību dēļ cenu nevar 
pamatoti aprēķināt iepriekš, cenas 
aprēķināšanas veids, kā arī vajadzības 
gadījumā visi papildu kravas, piegādes vai 
pasta maksājumi, vai, ja tādus maksājumus 
nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka 
šādi papildu maksājumi var būt iekasējami;
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papildu maksājumi var būt iekasējami; attiecīgajos gadījumos — cenas 
procentuālā daļa, ko sastāda nodoklis par 
personīgām vajadzībām veiktu 
pavairošanu uz iekārtas vai tukša 
informācijas nesēja. Beztermiņa līguma 
gadījumā galīgā cena nozīmē kopējās 
mēneša izmaksas.

Or.en

Grozījums Nr. 590
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja 
produkta īpašību dēļ cenu nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas 
veids, kā arī vajadzības gadījumā visi 
papildu kravas, piegādes vai pasta 
maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar 
pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi 
papildu maksājumi var būt iekasējami;

c) galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un 
visi papildu kravas, piegādes vai pasta 
maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar 
pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi 
papildu maksājumi var būt iekasējami;

Or.el

Pamatojums

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai patērētāji zinātu galīgo cenu, kas viņiem būs jāmaksā, tostarp visus 
papildu maksājumus.

Grozījums Nr. 591
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja 
produkta īpašību dēļ cenu nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas 

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, ja vien
produkta īpašību vai tirgus cenu svārstību 
(piemēram, izejvielām) dēļ cenu nevar 
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veids, kā arī vajadzības gadījumā visi 
papildu kravas, piegādes vai pasta 
maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar 
pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi 
papildu maksājumi var būt iekasējami;

pamatoti aprēķināt iepriekš, kā arī 
vajadzības gadījumā visi papildu kravas, 
piegādes vai pasta maksājumi, vai, ja tādus 
maksājumus nevar pamatoti aprēķināt 
iepriekš, fakts, ka šādi papildu maksājumi 
var būt iekasējami;

Or.de

Pamatojums

Tirgotājam nevar pieprasīt atklāt to, kā viņš aprēķina cenas. Jāņem vērā situācijas, kurās 
cenu ir grūti aprēķināt iepriekš no tirgotāja neatkarīgu tirgus svārstību dēļ.

Grozījums Nr. 592
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja 
produkta īpašību dēļ cenu nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas 
veids, kā arī vajadzības gadījumā visi 
papildu kravas, piegādes vai pasta 
maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar 
pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi 
papildu maksājumi var būt iekasējami;

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja 
produkta īpašību dēļ cenu nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas 
veids, kā arī vajadzības gadījumā visi 
papildu kravas, piegādes vai pasta 
maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar 
pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi 
papildu maksājumi var būt iekasējami.
Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem, kas 
ietver abonēšanu, cena nozīmē kopējās 
mēneša abonēšanas izmaksas;

Or.en

Grozījums Nr. 593
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja c) galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, 
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produkta īpašību dēļ cenu nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas 
veids, kā arī vajadzības gadījumā visi 
papildu kravas, piegādes vai pasta 
maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar 
pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi 
papildu maksājumi var būt iekasējami;

vai, ja produkta īpašību dēļ cenu nevar 
pamatoti aprēķināt iepriekš, cenas 
aprēķināšanas veids, kā arī vajadzības 
gadījumā visi papildu kravas, piegādes vai 
pasta maksājumi, vai, ja tādus maksājumus 
nevar pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka 
šādi papildu maksājumi var būt iekasējami;
beztermiņa līguma gadījumā galīgā cena 
nozīmē kopējās mēneša izmaksas.

Or.en

Grozījums Nr. 594
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kontaktinformācija, tostarp tālruņa 
numurs un citi distances saziņas līdzekļi, 
kas ļauj patērētājam ātri un tieši 
sazināties ar tirgotāju.

Or.en

Grozījums Nr. 595
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācija par maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību, ja tā atšķiras no prasībās par 
profesionālo rūpību minētās kārtības;

svītrots

Or.de
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Grozījums Nr. 596
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācija par maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību, ja tā atšķiras no prasībās par 
profesionālo rūpību minētās kārtības;

d) informācija par maksāšanas kārtību, 
piegādi un izpildi;

Or.en

Grozījums Nr. 597
Werner Langen, Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācija par maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību, ja tā atšķiras no prasībās par 
profesionālo rūpību minētās kārtības;

d) informācija par maksāšanas kārtību, 
piegādi un izpildi, ja tā atšķiras no prasībās 
par profesionālo rūpību minētās kartības;

Or.de

Pamatojums

Es kann Gewerbetreibenden und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen nicht
zugemutet werden, über das Verfahren zum Umgang mit Beschwerden informieren zu müssen.
Zum einen verfügen mittelständische Unternehmen mangels Ressourcen oft nicht über 
derartige Verfahren. Zum anderen würde die Verpflichtung zu einer negativen Auskunft über 
das Nichtbestehen eines Beschwerdeverfahrens faktisch einen Druck erzeugt, ein solches 
einrichten zu müssen. Es ist im ureigensten Interesse aller Unternehmen mit Kundenkontakt, 
unmittelbar auf deren Wünsche und Beschwerden in angemessener Form und zur
Zufriedenheit des Kunden zu reagieren. Sollte ein unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren 
bestehen, so wird der Gewerbetreibende von sich aus seine Kunden entsprechend 
informieren. Eine gesetzlich festgeschriebene Pflicht ist in dieser Hinsicht überflüssig und 
kontraproduktiv.
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Grozījums Nr. 598
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācija par maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību, ja tā atšķiras no prasībās par 
profesionālo rūpību minētās kārtības;

d) informācija par maksāšanas kārtību, 
piegādi un izpildi;

Or.en

Grozījums Nr. 599
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācija par maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību, ja tā atšķiras no prasībās par 
profesionālo rūpību minētās kārtības;

d) informācija par maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību un fiziskā adrese, uz kuru 
patērētājs var nosūtīt jebkādu sūdzību;

Or.fr

Pamatojums

Svītro profesionālās rūpības jēdzienu, kas ir pārāk izplūdis un interpretējams. Iekļauj atsauci 
uz adresi, uz kuru patērētājs var nosūtīt sūdzības.

Grozījums Nr. 600
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācija par maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību, ja tā atšķiras no prasībās par 

d) ja ir jāvienojas par kārtību, kas paredz 
atkāpes no tiesību aktos minētās 
kārtības — informācija par maksāšanas 
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profesionālo rūpību minētās kārtības; kārtību, piegādi un izpildi; 

Or.de

Pamatojums

Uzņēmumu pienākums nav informēt par vispārīgajiem tiesību aktos paredzētajiem 
noteikumiem. Tirgotājam ir jāsniedz informācija vienīgi tad, ja tas darījumos vēlas atkāpties 
no tiesību aktos noteiktās kārtības. Prasība sniegt informāciju par sūdzību izskatīšanas 
kārtību nostādītu neizdevīgā stāvoklī mazos un vidējos uzņēmumus, kuriem bieži vien nav 
oficiālas sūdzību izskatīšanas sistēmas.

Grozījums Nr. 601
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācija par maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību, ja tā atšķiras no prasībās par 
profesionālo rūpību minētās kārtības;

d) informācija par maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību;

Or.fr

Grozījums Nr. 602
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācija par maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību, ja tā atšķiras no prasībās par 
profesionālo rūpību minētās kārtības;

d) informācija par maksāšanas kārtību, 
piegādi un izpildi;

Or.de

Pamatojums

Sūdzību izskatīšanas kārtības izstrāde praktiski nozīmēs vienīgi tukšus vispārīgus noteikumus, 
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kas patērētājiem nesniegs pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 603
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) sūdzību izskatīšanas kārtība un 
tirgotāja uzņēmējdarbības vietas fiziskā 
adrese, kā arī vajadzības gadījumā 
tirgotāja, kura uzdevumā viņš rīkojas, 
fiziskā adrese, uz kuru patērētājs var sūtīt 
jebkādas sūdzības;

Or.en

Grozījums Nr. 604
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) iespēja izmantot mierizlīgumu strīdu 
izšķiršanai, ja šāda iespēja pastāv;

Or.en

Grozījums Nr. 605
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) datums, līdz kuram tirgotājs uzņemas 
piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu;

Or.fr
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Grozījums Nr. 606
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) sūdzību izskatīšanas kārtība un 
tirgotāja vai tirgotāja, kura uzdevumā 
viņš rīkojas, uzņēmējdarbības vietas 
fiziskā adrese, un fiziskā adrese, uz kuru 
patērētājam sūtīt sūdzības;

Or.en

Grozījums Nr. 607
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) iespēja izmantot pienācīgus tiesiskās 
aizsardzības mehānismus, tostarp 
kolektīvās tiesiskās aizsardzības 
mehānismus un alternatīvas strīdu 
izšķiršanas sistēmas;

Or.en

Grozījums Nr. 608
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 
atsaukšanas tiesības;

e) vai ir vai nav paredzētas atteikuma
tiesības, un šo tiesību izmantošanas 
nosacījumi un procedūras, tostarp 
iespējamās izmaksas, kas saistītas ar 
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preču atdošanu atpakaļ, saskaņā ar 
I pielikumu;

Or.en

Grozījums Nr. 609
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 
atsaukšanas tiesības;

e) vajadzības gadījumā, vai ir vai nav
paredzētas atteikuma tiesības, un šo tiesību 
izmantošanas nosacījumi un procedūras 
saskaņā ar I pielikumu, tostarp atteikuma 
termiņš un uzņēmēja nosaukums un 
adrese, kuram jāpaziņo par atteikumu;

Or.fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai patērētājus informētu par atteikuma tiesībām un to izmantošanas procedūrām, 
kā arī par faktu, ka attiecībā uz noteiktām precēm vai pakalpojumiem šādas tiesības neeksistē.

Grozījums Nr. 610
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 
atsaukšanas tiesības;

e) vajadzības gadījumā, vai ir vai nav
paredzētas atteikuma tiesības, un šo tiesību 
izmantošanas nosacījumi;

Or.fr
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Grozījums Nr. 611
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 
atsaukšanas tiesības;

e) vajadzības gadījumā, vai ir vai nav
paredzētas atteikuma tiesības, un šo tiesību 
izmantošanas nosacījumi un procedūras, 
tostarp iespējamās izmaksas, kas saistītas 
ar preču atdošanu atpakaļ;

Or.en

Grozījums Nr. 612
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 
atsaukšanas tiesības;

e) ja ir paredzētas atteikuma tiesības — šo 
tiesību izmantošanas nosacījumi, termiņš 
un procedūra; šādā nolūkā tirgotājs drīkst 
izmantot attiecīgi I pielikuma A  un 
B daļā sniegto paraugveidlapu ar tiesību 
izskaidrojumu un atteikuma 
paraugveidlapu vai kādu citu skaidri 
formulētu tekstu; ja tirgotājs informē 
patērētāju, izmantojot I pielikuma A daļā 
sniegto paraugveidlapu ar tiesību 
izskaidrojumu, viņš ievēro šīs 
informēšanas prasības;

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo 75. grozījumu.
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Grozījums Nr. 613
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 
atsaukšanas tiesības;

e) vai ir vai nav paredzētas atteikuma
tiesības, un šo tiesību izmantošanas 
nosacījumi un procedūras, tostarp 
iespējamās izmaksas, kas saistītas ar 
preču atdošanu atpakaļ, saskaņā ar 
I pielikumu;

Or.en

Grozījums Nr. 614
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 
atsaukšanas tiesības;

e) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 
atteikuma tiesības, un šo tiesību 
izmantošanas nosacījumi, termiņš un 
procedūra, informējot, ka saskaņā ar 
17. panta 2. punktu patērētājam būs 
tirgotājam jāmaksā ievērojama naudas 
summa, ja tas vēlēsies izmantot atteikuma 
tiesības pēc 10. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā vai 11. panta 4. punkta 
a) apakšpunktā minētā pasūtījuma 
izdarīšanas.

Or.en

Grozījums Nr. 615
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 
atsaukšanas tiesības;

e) ja ir paredzētas atteikuma tiesības — šo 
tiesību izmantošanas nosacījumi, termiņš 
un procedūra; šādā nolūkā tirgotājs drīkst 
izmantot attiecīgi I pielikuma A  un 
B daļā sniegto paraugveidlapu ar tiesību 
izskaidrojumu un atteikuma 
paraugveidlapu vai kādu citu skaidri 
formulētu tekstu; ja tirgotājs informē 
patērētāju, izmantojot I pielikuma A daļā 
sniegto paraugveidlapu ar tiesību 
izskaidrojumu, viņš ievēro šīs 
informēšanas prasības;

Or.de

Pamatojums

Paraugveidlapas izmantošana lielā mērā atvieglo galvenokārt MVU uzlikto slogu un 
nepieļauj strīdus par prasībām attiecībā uz paraugveidlapu ar tiesību izskaidrojumu. 
Juridiskās noteiktības nolūkos ir svarīgi, lai tirgotāji būtu pārliecināti, ka, izmantojot šīs 
paraugveidlapas, viņi ir snieguši pienācīgu informāciju.

Grozījums Nr. 616
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 
atsaukšanas tiesības;

e) vai ir vai nav paredzētas atteikuma
tiesības, un šo tiesību izmantošanas 
nosacījumi un procedūras, tostarp 
iespējamās izmaksas, kas saistītas ar 
preču atdošanu atpakaļ, saskaņā ar 
I pielikumu;

Or.en

Pamatojums

Neuzskatu, ka pietiek vienīgi informēt patērētājus par to, ka viņiem ir atteikuma tiesības. Tā 
vietā patērētājus būtu jāinformē par to, ko šīs tiesības reāli nozīmē, un, konkrētāk, kā tās 
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lietderīgi izmantot. Daudzi patērētāji sākotnējo padomu par savām tiesībām saņem no 
tirgotāja, tāpēc ir svarīgi, lai tirgotājam būtu pienākums sniegt visu informāciju tirdzniecības 
vietā. Ja šis papildu punkts netiks nodrošināts, pastāv ievērojams risks, ka patērētāji 
neapzināsies, kā un kad viņiem ir jāizmanto atteikuma tiesības. Līdz ar to šīs svarīgas tiesības 
var vājināties.

Grozījums Nr. 617
Catherine Soullie

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 
atsaukšanas tiesības;

e) vai ir vai nav paredzētas atteikuma
tiesības;

Or.en

Grozījums Nr. 618
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) vajadzības gadījumā precizējums par 
to, kurš pēc atteikuma sedz ar preču 
atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas;

Or.en

Grozījums Nr. 619
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) informācija par finanšu garantijām 
iepriekš veikto maksājumu atmaksāšanai 
atteikuma vai anulējuma gadījumā;
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Or.en

Grozījums Nr. 620
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ja atteikuma tiesības nepiemēro, jo 
saskaņā ar 19. pantu pēc skaidri paustas 
prasības ir sākusies pakalpojuma izpilde 
pirms atteikuma termiņa beigām, 
informācija, ka attiecīgās prasības dēļ 
patērētājs nevarēs izmantot atteikuma 
tiesības;

Or.fr

Pamatojums

Lai patērētājs par savām izvēles iespējām būtu labi informēts, viņam pirms izvēles 
izdarīšanas ir jāapzinās sekas, ko radīs skaidri izteikta prasība sākt pakalpojuma izpildi 
pirms atteikuma termiņa beigām, proti, to, ka viņš attiecīgi nevarēs izmantot atteikuma 
tiesības. 

Grozījums Nr. 621
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) datums, līdz kuram tirgotājs uzņemas 
piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu;

Or.fr

Pamatojums

Datums, līdz kuram ir jāpiegādā prece vai jāsniedz pakalpojums, ir svarīga informācija, kas 
nodrošina, ka patērētājs tiek pienācīgi informēts.
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Grozījums Nr. 622
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) informācija par finanšu garantijām 
iepriekš veikto maksājumu atmaksāšanai 
atteikuma vai līguma anulējuma 
gadījumā;

Or.en

Grozījums Nr. 623
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) vajadzības gadījumā — precizējums 
par to, kuram pēc atteikuma jāsedz ar 
preču atpakaļ atdošanu saistītās 
izmaksas;

Or.en

Grozījums Nr. 624
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ja saskaņā ar 19. pantu atteikuma 
tiesības nepiemēro, informācija, ka 
patērētājs nevarēs izmantot atteikuma 
tiesības;

Or.fr
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai patērētājus informētu par atteikuma tiesībām un to izmantošanas procedūrām, 
kā arī par faktu, ka attiecībā uz noteiktām precēm vai pakalpojumiem šādas tiesības neeksistē.

Grozījums Nr. 625
Damien Abad, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) datums, līdz kuram tirgotājs uzņemas 
piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu;

Or.fr

Pamatojums

Datums, līdz kuram ir jāpiegādā prece vai jāsniedz pakalpojums, ir svarīga informācija, kas 
nodrošina, ka patērētājs tiek labāk informēts. Tas arī ļaus darījumu labāk pielāgot piedāvāto 
preču vai pakalpojumu būtībai.

Grozījums Nr. 626
Damien Abad, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) fakts, ka patērētājs nevar izmantot 
atteikuma tiesības, ja viņš ir skaidri 
paudis prasību veikt pakalpojumu pirms 
atteikuma termiņa beigām;

Or.fr

Pamatojums

Patērētājam svarīga informācija ir arī norāde, ka viņš nevar izmantot atteikuma tiesības, ja 
viņš ir skaidri paudis prasību veikt pakalpojumu pirms atteikuma termiņa beigām.
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Grozījums Nr. 627
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) vajadzības gadījumā precizējums par 
to, kurš pēc atteikuma sedz ar preču 
atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas;

Or.en

Grozījums Nr. 628
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) informācija par finanšu garantijām 
iepriekš veikto maksājumu atmaksāšanai 
atteikuma vai anulējuma gadījumā;

Or.en

Grozījums Nr. 629
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) vajadzības gadījumā, vai ir pieejami 
rīcības kodeksi un kā tos var saņemt;

Or.en
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Grozījums Nr. 630
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 
tirdzniecības garantijas, garantijas 
remonts un kādi ir tā nosacījumi;

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 631
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 
tirdzniecības garantijas, garantijas remonts 
un kādi ir tā nosacījumi;

f) papildus atgādinājumam par juridiskas 
preču atbilstības garantijas esamību —
vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 

tirdzniecības garantijas, garantijas remonts 
un kādi ir tā nosacījumi;

Or.fr

Grozījums Nr. 632
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 
tirdzniecības garantijas, garantijas remonts 
un kādi ir tā nosacījumi;

f) papildus atgādinājumam par juridiskas 
preču atbilstības garantijas esamību —
vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 

tirdzniecības garantijas, garantijas remonts 
un kādi ir tā nosacījumi;

Or.fr
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Pamatojums

Ir svarīgi atgādināt, ka ir spēkā juridiska preču atbilstības garantija.

Grozījums Nr. 633
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) vajadzības gadījumā, vai ir pieejami 
rīcības kodeksi un kā tos var saņemt;

Or.en

Grozījums Nr. 634
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) vajadzības gadījumā, vai pēc iegādes ir 
paredzēta klientu apkalpošana un tās 
nosacījumi, kā arī tirdzniecības 
garantijas;

Or.en

Grozījums Nr. 635
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) vajadzības gadījumā, vai ir paredzēts 
rīcības kodekss un kad to izmantot;

Or.en
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Grozījums Nr. 636
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) vajadzības gadījumā līguma termiņš vai 
beztermiņa līguma gadījumā līguma 
izbeigšanas nosacījumi;

g) vajadzības gadījumā līguma termiņš vai 
beztermiņa vai automātiski pagarināma 
līguma gadījumā līguma izbeigšanas 
nosacījumi;

Or.en

Grozījums Nr. 637
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) vajadzības gadījumā līguma termiņš vai 
beztermiņa līguma gadījumā līguma 
izbeigšanas nosacījumi;

g) vajadzības gadījumā līguma termiņš vai 
beztermiņa vai automātiski pagarināma 
līguma gadījumā līguma izbeigšanas 
nosacījumi;

Or.en

Grozījums Nr. 638
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) vajadzības gadījumā līguma termiņš vai 
beztermiņa līguma gadījumā līguma 
izbeigšanas nosacījumi;

g) vajadzības gadījumā līguma termiņš vai 
beztermiņa līguma gadījumā līguma 
izbeigšanas nosacījumi, ja ir jāvienojas 
par nosacījumiem, kas paredz atkāpes no 
tiesību aktos minētās kārtības;
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Or.de

Pamatojums

Uzņēmumu pienākums nav informēt par vispārīgajiem tiesību aktos paredzētajiem 
noteikumiem, jo īpaši saistībā ar Roma–I regulā paredzētajiem pārrobežu līgumiem, attiecībā 
uz kuriem piemēro patērētāja dzīvesvietā / pastāvīgajā dzīvesvietā spēkā esošos tiesību aktus. 
Tirgotājam ir jāsniedz informācija vienīgi tad, ja tas darījumos vēlas atkāpties no tiesību 
aktos noteiktās kārtības.

Grozījums Nr. 639
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) vajadzības gadījumā līguma termiņš vai 
beztermiņa līguma gadījumā līguma 
izbeigšanas nosacījumi;

g) vajadzības gadījumā līguma termiņš vai 
beztermiņa vai automātiski pagarināma 
līguma gadījumā līguma izbeigšanas 
nosacījumi;

Or.en

Grozījums Nr. 640
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) vajadzības gadījumā līguma termiņš vai 
beztermiņa līguma gadījumā līguma 
izbeigšanas nosacījumi;

g) vajadzības gadījumā līguma termiņš vai 
beztermiņa vai automātiski pagarināma 
līguma gadījumā līguma izbeigšanas 
nosacījumi;

Or.fr

Grozījums Nr. 641
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) vajadzības gadījumā līguma termiņš vai 
beztermiņa līguma gadījumā līguma 
izbeigšanas nosacījumi;

g) vajadzības gadījumā līguma termiņš vai 
beztermiņa līguma gadījumā līguma 
izbeigšanas nosacījumi un veidi;

Or.en

Grozījums Nr. 642
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) vajadzības gadījumā līgumā paredzēto 
patērētāja pienākumu minimālais ilgums;

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 643
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) vai un ar kādiem nosacījumiem ir 
paredzēta pirmā iemaksa vai citas finanšu 
garantijas, ko maksā vai nodrošina 
patērētājs pēc tirgotāja pieprasījuma.

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 644
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) tas, ka līgums tiks noslēgts ar tirgotāju 
un pēc tā noslēgšanas uz patērētāju 
attieksies aizsardzība, kas paredzēta ar šo 
direktīvu;

Or.en

Grozījums Nr. 645
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) vai otra puse ir patērētājs, ja līgums 
noslēgts, izmantojot starpnieka 
pakalpojumus;

Or.en

Grozījums Nr. 646
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ic apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ic) laikposms, kurā piedāvājums būs 
spēkā;

Or.en

Grozījums Nr. 647
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – id apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

id) vajadzības gadījumā — tehnisko 
aizsardzības pasākumu piemērošana 
digitāliem produktiem;

Or.en

Pamatojums

Patērētājiem ir jāsaņem pietiekama un skaidra informācija par iegādāto digitālo preču 
lietošanas ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 648
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ie apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ie) tirgotājam zināma informācija vai 
informācija, ko viņš pamatoti varējis 
zināt, par digitālo produktu savietojamību 
ar aparatūru un programmatūru, tostarp 
par jebkādu savietojamības trūkumu;

Or.en

Pamatojums

Savietojamība ir svarīgs veids, kā digitālā vidē panākt patērētāju labklājību. Digitālo preču 
iegādē patērētājs ir ieinteresēts spējā veikt datu apmaiņu no vienas programmatūras vai 
aparatūras uz citu, kā arī spējā izmantot attiecīgās digitālās preces viņu izvēlētā iekārtā.

Grozījums Nr. 649
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) vajadzības gadījumā — tehnisko 
aizsardzības pasākumu piemērošana 
digitāliem produktiem un digitālo 
produktu savietojamība ar aparatūru un 
programmatūru, ņemot vērā informāciju, 
kas tirgotājam ir zināma vai ko viņš 
pamatoti varējis zināt (tostarp par 
savietojamības trūkumu). 

Or.fr

Grozījums Nr. 650
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) digitālo produktu savietojamība ar 
aparatūru vai programmatūru, ja 
tirgotājam šāds fakts ir zināms, kā arī 
jebkāds savietojamības trūkums.

Or.en

Grozījums Nr. 651
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) tas, ka līgumu noslēdz tirgotājs un 
attiecīgi uz patērētāju attiecas aizsardzība, 
kas paredzēta ar šo direktīvu;

Or.en
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Grozījums Nr. 652
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ic apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ic) vajadzības gadījumā — tehnisko 
aizsardzības pasākumu pieņemšana 
digitāliem produktiem;

Or.en

Grozījums Nr. 653
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – id apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

id) laikposms, kurā piedāvājums ir spēkā;

Or.en

Grozījums Nr. 654
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ie apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ie) precizējums, vai otra puse ir patērētājs, 
ja līgums noslēgts, izmantojot starpnieka 
pakalpojumus;

Or.en
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Grozījums Nr. 655
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) vajadzības gadījumā — iespēja 
izmantot uzņēmumam piemēroto 
ārpustiesas sūdzību un tiesiskās 
aizsardzības mehānismu un metodes, kā 
tam piekļūt;

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo 77. grozījumu.

Grozījums Nr. 656
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) vajadzības gadījumā — tehnisko 
aizsardzības pasākumu piemērošana 
digitāliem produktiem;

Or.en

Grozījums Nr. 657
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) tirgotājam zināma informācija vai 
informācija, ko viņš pamatoti varējis 
zināt, par digitālo produktu savietojamību 
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ar aparatūru un programmatūru, tostarp 
par jebkādu savietojamības trūkumu;

Or.en

Grozījums Nr. 658
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) vajadzības gadījumā — tehnisko 
aizsardzības pasākumu piemērošana 
digitāliem produktiem;

Or.en

Pamatojums

Konkrēti attiecas uz digitāliem produktiem. Patērētājiem ir jāsaņem pietiekama un skaidra 
informācija par jebkādiem iegādāto digitālo preču lietošanas ierobežojumiem, ko paredz 
līgums un / vai tehnoloģiskā sistēma un kas ietekmē preces lietojamību pretēji patērētāja 
gaidītajam.

Grozījums Nr. 659
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ib) tirgotājam zināma informācija vai 
informācija, ko viņš pamatoti varējis 
zināt, par digitālo produktu savietojamību 
ar aparatūru un programmatūru, tostarp 
par jebkādu savietojamības trūkumu;

Or.en

Pamatojums

Konkrēti attiecas uz digitāliem produktiem. Noteikumi par informēšanas prasībām pašlaik 
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neatbilst digitālo preču īpašajām iezīmēm. Digitālo preču iegādē patērētājs vadās pēc 
informācijas par iespējām izmantot attiecīgo digitālo preci viņa izvēlētā iekārtā, kā arī par 
digitālās preces spēju veikt datu apmaiņu no vienas programmatūras vai aparatūras uz citu.

Grozījums Nr. 660
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tirgotājs nodrošina informāciju par tā 
fizisko adresi un tālruņa numuru, kā arī 
par cenu, ieskaitot visus nodokļus, un par 
atteikuma tiesību esamību, un šī 
informācija ir patērētājam viegli 
atrodama.

Or.en

Grozījums Nr. 661
Morten Løkkegaard

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a vajadzības gadījumā — tehnisko 
aizsardzības pasākumu piemērošana 
digitāliem produktiem;

Or.en

Grozījums Nr. 662
Morten Løkkegaard

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a tirgotājam zināma informācija vai 
informācija, ko viņš pamatoti varējis 



PE450.954v01-00 230/234 AM\836026LV.doc

LV

zināt, par digitālo produktu savietojamību 
ar aparatūru un programmatūru, tostarp 
par jebkādu savietojamības trūkumu;

Or.en

Grozījums Nr. 663
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atklātas izsoles gadījumā 1. punkta 
b) apakšpunktā minēto informāciju var 
aizstāt ar izsolītāja fizisko adresi un 
identitāti.

svītrots

Or.fr

Pamatojums

Šo direktīvu nedrīkst piemērot līgumiem, kuri noslēgti atklātās izsolēs. Grozījums izdarīts, lai 
nodrošinātu atbilstību grozījumam par 3. panta 1.a punktu.

Grozījums Nr. 664
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, kas būtu piemērojamas 
minētajai standartinformācijai par 
atteikuma tiesībām papildus I pielikuma A 
un A.a daļā minētajām prasībām.

Or.fr
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Grozījums Nr. 665
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 1. punktu nepiemēro 
pirkšanas vai pakalpojumu līgumiem par 
ikdienas darījumiem, kuros tirgotājs 
pakalpojumu sniedz nekavējoties pēc 
līguma noslēgšanas.

Or.en

Grozījums Nr. 666
Andreas Schwab, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis neparedz nekādas papildu 
prasības par I pielikuma A daļā minētās 
standartveidlapas ar tiesību izskaidrojumu 
saturu.

Or.de

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj iepriekšējo 79. grozījumu.

Grozījums Nr. 667
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētā informācija 
ir pārdošanas vai pakalpojumu līguma 

svītrots
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sastāvdaļa.

Or.de

Grozījums Nr. 668
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētā informācija ir 
pārdošanas vai pakalpojumu līguma 
sastāvdaļa.

3. Šā panta 1. punktā minētā informācija ir 
pārdošanas vai pakalpojumu līguma 
sastāvdaļa un sniegta kā standarta 
veidlapa, kas būs pieejama visās 
dalībvalstīs.

Or.en

Grozījums Nr. 669
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tirgotājam ir pienākums pierādīt, ka 
viņš/viņa sniedzis/-gusi informāciju, kā 
tas paredzēts šajā pantā.

Or.en

Pamatojums

Ir jāizmanto pierādīšanas pienākuma maiņa.

Grozījums Nr. 670
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Šajā pantā prasītā informācija ir 
jāsniedz vienkāršā, skaidri saprotamā 
valodā un salasāmi.

Or.en

Pamatojums

Šajā pantā ir jāiekļauj prasība par pārredzamību.

Grozījums Nr. 671
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Ja tirgotājs slēdz pirkšanas vai 
pakalpojumu līgumus ar tādu skaidri 
atpazīstamu patērētāju grupu, kuri ir īpaši 
viegli ietekmējami ar komercpraksi vai 
attiecīgo produktu, šajā pantā prasīto 
informāciju sniedz vienkāršā un skaidri 
saprotamā valodā, kas ir saprotama 
parastam šīs grupas loceklim.

Or.enPamatojums

Būtu jāņem vērā neaizsargātu patērētāju īpašas informēšanas vajadzības.

Grozījums Nr. 672
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Šis pants neskar informēšanas 
prasības, kas tirgotājiem paredzētas 
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konkrētos Kopienas tiesību aktos.

Or.en

Grozījums Nr. 673
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Dalībvalstis valsts tiesību aktos 
nedrīkst ieviest vai paturēt spēkā 
noteikumus, kuri atšķiras no šīs direktīvas 
5. pantā paredzētajiem noteikumiem un 
tostarp kuri nodrošinātu augstāku vai 
zemāku patērētāju aizsardzības līmeni.

Or.de


