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Grozījums Nr. 674
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. a vajadzības gadījumā, ja tirgotājs 
noslēdz pārdošanas vai pakalpojumu 
līgumu ar garīgas vai fiziskas invaliditātes 
vai vecuma dēļ nepārprotami neizdevīgā 
stāvoklī esošas patērētāju grupas 
pārstāvjiem un ja šis neizdevīgais 
stāvoklis tirgotājam ir redzams, šādā 
gadījumā informācija jāsniedz šīs grupas 
vidusmēra patērētājam saprotamā un 
uztveramā veidā;

Or.en

Grozījums Nr. 675
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b šis punkts neietekmē attiecīgos
Eiropas Savienības tiesību aktos 
pārdevējam noteiktās informēšanas 
prasības;

Or.en

Grozījums Nr. 676
Evelyne Gebhardt

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



PE452.544v01-00 4/223 AM\836858LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c tirgotājs pierāda atbilstību visām 
1. punktā noteiktajām informēšanas 
prasībām;

Or.en

Grozījums Nr. 677
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d informācijai, ko sniedz saskaņā ar 
šajā nodaļā noteiktajām prasībām, jābūt 
precīzai, saprotami formulētai un skaidri 
salasāmai;

Or.en

Grozījums Nr. 678
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.e 5. pants neietekmē Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2000/31/EK noteiktās 
informēšanas prasības;

Or.de

Grozījums Nr. 679
Zuzana Roithová

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

3.a tirgotājs pierāda, ka ir sniedzis šajā 
pantā prasīto informāciju;

Or.en

Grozījums Nr. 680
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b informācijai, ko sniedz saskaņā ar 
šajā pantā noteiktajām prasībām, jābūt 
skaidri formulētai, salasāmai, un tajā 
jāizmanto vienāda lieluma burti;

Or.en

Grozījums Nr. 681
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c ja tirgotājs iesaistās pārdošanas vai 
pakalpojumu līgumu slēgšanā ar tādas 
patērētāju grupas pārstāvjiem, kurus 
garīgas vai fiziskas invaliditātes, vecuma 
vai lētticības dēļ iespējams viegli ietekmēt, 
izmantojot attiecīgo komercpraksi vai 
produktu, un ja tirgotājam būtu pamatoti 
iemesli šādu situāciju paredzēt, šajā pantā 
noteiktā informācija jāsniedz šīs grupas 
vidusmēra patērētājam skaidri saprotamā 
veidā;

Or.en
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Grozījums Nr. 682
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d šis punkts neietekmē attiecīgos 
Kopienas tiesību aktos tirgotājiem 
noteiktās informēšanas prasības;

Or.en

Grozījums Nr. 683
Catherine Soullie

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a uzskata, ka tirgotājs izpildījis 
1. punktā noteiktās informēšanas 
prasības, ja šī informācija ir pilnībā 
saprotama vidusmēra patērētājam, 
pieņemot, ka šis patērētājs, noslēdzot 
līgumu, rīkojies piesardzīgi un apdomīgi;

Or.en

Grozījums Nr. 684
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Ja šajā direktīvā nav noteikts citādi, 
dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
atšķiras no šajā nodaļā minētajiem 
noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai 
mazāk stingri, kuru mērķis ir nodrošināt 
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atšķirīgu patērētāju aizsardzības līmeni.

Or.fr

Pamatojums

Atbilstīgi referenta ierosinājumam II un III nodaļa ir apvienotas. Ja direktīvā nav paredzēts 
citādi, attiecībā uz šo nodaļu par vispārējo interpretācijas principu jāizmanto maksimālas 
saskaņotības princips; jo īpaši tas attiecas uz 12. panta 4. punktu un 20.a pantu.

Grozījums Nr. 685
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants

Dalībvalstis vajadzības gadījumā, lai 
nodrošinātu augstāku patērētāju 
aizsardzības līmeni, savos valsts tiesību 
aktos var paturēt spēkā vai ieviest no 
5. pantā minētajiem atšķirīgus 
noteikumus.

Or.en

Grozījums Nr. 686
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
6. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Dalībvalstis, lai nodrošinātu augstāku 
patērētāju aizsardzības līmeni, valsts 
tiesību aktos drīkst paturēt spēkā vai 
ieviest noteikumus, kuri ir stingrāki vai 
mazāk stingri nekā šajā pantā paredzētie 
noteikumi.

Or.fr
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka attiecībā uz 6. pantu ir vērts ieviest minimālu 
saskaņošanu.

Grozījums Nr. 687
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 7. panta 2. punktu, 13. un 
42. pantu, jebkādas 5. pantā minēto 
noteikumu nepildīšanas sekas nosaka 
saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem. Dalībvalstis 
paredz valsts tiesību aktos efektīvus 
līgumtiesību aizsardzības līdzekļus 
jebkādiem 5. pantā minēto noteikumu 
nepildīšanas gadījumiem.

2. Neskarot 7. panta 2. punktu, 13. un 
42. pantu, jebkādas 5. pantā minēto 
noteikumu nepildīšanas sekas nosaka 
saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem. Dalībvalstis 
paredz valsts tiesību aktos efektīvus 
līgumtiesību aizsardzības līdzekļus 
jebkādiem 5. pantā minēto noteikumu 
nepildīšanas gadījumiem.

Ja tirgotājs nepilda jebkuras citas 
1. punktā monētās prasības, patērētājs 
var:
a) atteikties no līguma, ja vien attiecīgajā 
situācijā šāda rīcība nav nesamērīga;
vai
b) pieprasīt atlīdzināt jebkurus noteikto 
informēšanas prasību neievērošanas dēļ 
radītos zaudējumus.

Or.en

Pamatojums

Vēlams ieviest obligātus noteikumus, kuri stājas spēkā informācijas nesniegšanas gadījumā.

Grozījums Nr. 688
Werner Langen, Kurt Lechner

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

2. Neskarot 7. panta 2. punktu, 13. un 
42. pantu, jebkādas 5. pantā minēto 
noteikumu nepildīšanas sekas nosaka 
saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem. Dalībvalstis 
paredz valsts tiesību aktos efektīvus 
līgumtiesību aizsardzības līdzekļus 
jebkādiem 5. pantā minēto noteikumu 
nepildīšanas gadījumiem.

2. Neskarot 7. panta 2. punktu, 13. un 
42. pantu, jebkādas 5. pantā minēto 
noteikumu nepildīšanas sekas nosaka 
saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem. Dalībvalstis 
paredz valsts tiesību aktos efektīvus un
samērīgus līgumtiesību aizsardzības 
līdzekļus jebkādiem 5. pantā minēto 
noteikumu nepildīšanas gadījumiem.

Or.de

Pamatojums

Piemērojot Kopienas tiesību aktu noteikumus, jāievēro viens no nozīmīgākajiem tiesību 
pamatprincipiem — samērīguma princips, tāpēc arī šajā direktīvā to vajadzētu ņemt vērā. 
Dalībvalstīm jāļauj noteikt piemērotākos līgumtiesību aizsardzības līdzekļus atbilstīgi katras 
valsts tiesībaizsardzības sistēmā iedibinātajām tradīcijām.

Grozījums Nr. 689
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 7. panta 2. punktu, 13. un 
42. pantu, jebkādas 5. pantā minēto 
noteikumu nepildīšanas sekas nosaka 
saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem. Dalībvalstis 
paredz valsts tiesību aktos efektīvus 
līgumtiesību aizsardzības līdzekļus 
jebkādiem 5. pantā minēto noteikumu 
nepildīšanas gadījumiem.

2. Neskarot 13. un 42. pantu, jebkādas 
5. pantā minēto noteikumu nepildīšanas 
sekas nosaka saskaņā ar attiecīgajā valstī 
spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
Dalībvalstis paredz efektīvus aizsardzības 
līdzekļus jebkādiem 5. pantā minēto 
noteikumu nepildīšanas gadījumiem.

Or.fr
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Grozījums Nr. 690
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 7. panta 2. punktu, 13. un 
42. pantu, jebkādas 5. pantā minēto 
noteikumu nepildīšanas sekas nosaka 
saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem. Dalībvalstis 
paredz valsts tiesību aktos efektīvus 
līgumtiesību aizsardzības līdzekļus 
jebkādiem 5. pantā minēto noteikumu 
nepildīšanas gadījumiem.

2. Ja tirgotājs nepilda jebkādas 1. punktā 
minētās prasības, patērētājs var:

a) lauzt līgumu, ja vien šādai rīcībai nav 
nesamērīgas sekas;
b) pieprasīt atlīdzināt jebkurus noteikto 
informēšanas prasību neievērošanas dēļ 
radītos zaudējumus.

Or.en

Grozījums Nr. 691
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 7. panta 2. punktu, 13. un 
42. pantu, jebkādas 5. pantā minēto 
noteikumu nepildīšanas sekas nosaka 
saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem. Dalībvalstis 
paredz valsts tiesību aktos efektīvus 
līgumtiesību aizsardzības līdzekļus 
jebkādiem 5. pantā minēto noteikumu 
nepildīšanas gadījumiem.

2. Neskarot 13. un 42. pantu, jebkādas 
5. pantā minēto noteikumu nepildīšanas 
sekas nosaka saskaņā ar attiecīgajā valstī 
spēkā esošajiem tiesību aktiem. 
Dalībvalstis paredz efektīvus aizsardzības 
līdzekļus jebkādiem 5. pantā minēto 
noteikumu nepildīšanas gadījumiem.

Or.fr
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Pamatojums

Ir svarīgi ļaut dalībvalstīm brīvi noteikt, kuri ir tie dokumenti, kas paredz efektīvus 
aizsardzības līdzekļus jebkādiem 5. panta pārkāpumiem, kā arī iekļaut tos valsts tiesību aktos.

Grozījums Nr. 692
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 7. panta 2. punktu, 13. un 
42. pantu, jebkādas 5. pantā minēto 
noteikumu nepildīšanas sekas nosaka 
saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem. Dalībvalstis 
paredz valsts tiesību aktos efektīvus 
līgumtiesību aizsardzības līdzekļus 
jebkādiem 5. pantā minēto noteikumu 
nepildīšanas gadījumiem.

2. Neskarot 7. panta 2. punktu, 13. un 
42. pantu, jebkādas 5. pantā minēto 
noteikumu nepildīšanas sekas nosaka 
saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem.

Or.de

Pamatojums

Nav iespējams paredzēt, kādas faktiskas sekas radīs dalībvalstu pienākums obligāti paredzēt 
efektīvus „līgumtiesību aizsardzības līdzekļus” jebkādiem informācijas sniegšanas prasību 
nepildīšanas gadījumiem. Drīzāk iespējams, ka šādu noteikumu ieviešana varētu radīt
ārkārtīgi daudz nopietnu konfliktu, ko būs iespējams atrisināt tikai ar ES Tiesas spriedumu 
palīdzību. Nav vēlams radīt šādu juridisku nenoteiktību.

Grozījums Nr. 693
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Konkrētas informēšanas prasības 
starpniekiem



PE452.544v01-00 12/223 AM\836858LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

1. Pirms līguma noslēgšanas starpnieks 
dara zināmu patērētājam, ka tas darbojas 
kāda cita patērētāja vārdā vai uzdevumā 
un ka noslēgtais līgums nav uzskatāms 
par līgumu starp patērētāju un tirgotāju, 
bet par līgumu, kas noslēgts starp diviem 
patērētājiem, un tādēļ uz to neattiecas šīs 
direktīvas darbības joma.
2. Uzskata, ka starpnieks, kurš nepilda 
1. pantā paredzēto pienākumu, ir 
noslēdzis līgumu savā vārdā.
3. Šo pantu nepiemēro atklātām izsolēm.

Or.fr

Grozījums Nr. 694
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms līguma noslēgšanas starpnieks 
dara zināmu patērētājam, ka tas darbojas 
kāda cita patērētāja vārdā vai uzdevumā 
un ka noslēgtais līgums nav uzskatāms 
par līgumu starp patērētāju un tirgotāju, 
bet par līgumu, kas noslēgts starp diviem 
patērētājiem, un tādēļ uz to neattiecas šīs 
direktīvas darbības joma.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 695
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms līguma noslēgšanas starpnieks 
dara zināmu patērētājam, ka tas darbojas 
kāda cita patērētāja vārdā vai uzdevumā un 

1. Pirms līguma noslēgšanas starpnieks 
dara zināmu patērētājam, ka tas darbojas 
kāda cita patērētāja vārdā vai uzdevumā un 
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ka noslēgtais līgums nav uzskatāms par 
līgumu starp patērētāju un tirgotāju, bet par 
līgumu, kas noslēgts starp diviem 
patērētājiem, un tādēļ uz to neattiecas šīs 
direktīvas darbības joma.

ka noslēgtais līgums nav uzskatāms par 
līgumu starp patērētāju un tirgotāju, bet par 
līgumu, kas noslēgts starp diviem 
patērētājiem; patērētājam nepārprotami 
dara zināmu, ka tādēļ uz to neattiecas šīs 
direktīvas darbības joma un ka patērētāju 
neaizsargā šajā direktīvā minētie 
noteikumi.

Or.el

Grozījums Nr. 696
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šis pants neskar valsts tiesību aktus, 
kuri attiecas uz starpnieka noslēgtiem
konkrētiem uzņēmuma un patērētāja 
līgumiem.

Or.en

Pamatojums

Atsevišķus līgumus, ko starpnieks noslēdzis kādas citas personas vārdā, piemēram, saistībā ar 
konkrētiem lietotu preču pārdošanas gadījumiem un darījumiem tiešsaistē, var uzskatīt par 
uzņēmuma un patērētāja līgumiem.

Grozījums Nr. 697
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
III nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētāju informēšana un atteikuma 
tiesības distances līgumos un līgumos, kas 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

svītrots

Or.de
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Grozījums Nr. 698
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
III nodaļa – virsraksts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķtiecīga pilnīga saskaņošana

Or.de

Grozījums Nr. 699
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants

Ja šajā nodaļā nav noteikts citādi, 
dalībvalstis, lai nodrošinātu atšķirīgu 
patērētāju aizsardzības līmeni, nedrīkst 
paturēt spēkā vai ieviest šajā nodaļā 
minētajiem noteikumiem neatbilstīgus 
valsts tiesību aktu noteikumus.

Or.de

Grozījums Nr. 700
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Darbības joma

Šo nodaļu piemēro distances līgumiem un 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām.
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Or.fr

Pamatojums

Grozījums veikts, jo Komisijas priekšlikuma II un III nodaļā galvenā uzmanība vērsta uz 
patērētāju informēšanu un atteikuma tiesībām distances līgumos un līgumos, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām.

Grozījums Nr. 701
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo nodaļu piemēro distances līgumiem un 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām.

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 702
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Informēšanas prasības distances 
līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām
Attiecībā uz distances līgumiem un 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājs sniedz šādu informāciju, 
kas ir līguma sastāvdaļa:
a) 5. un 7. pantā minētā informācija un, 
atkāpjoties no 5. panta 1. punkta 
d) apakšpunkta, maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību visos gadījumos;
b) gadījumos, kad piemēro atteikuma 
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tiesības, informācija par nosacījumiem un 
kārtību, kādā izmantojamas atteikuma 
tiesības saskaņā ar I pielikumu;
c) tirgotāja uzņēmējdarbības vietas fiziskā 
adrese, ja tā atšķiras no viņa paša fiziskās 
adreses (un vajadzības gadījumā tā 
tirgotāja fiziskā adrese, kura uzdevumā 
viņš rīkojas), uz kuru patērētājs var 
adresēt jebkādas sūdzības;
d) vajadzības gadījumā, vai ir pieejami 
rīcības kodeksi un kā tos var saņemt;
e) vajadzības gadījumā, vai ir iespējams 
un kur vērsties, lai panāktu izlīgumu;
f) ka līgums tiks noslēgts ar tirgotāju un 
pēc tā noslēgšanas uz patērētāju attieksies 
aizsardzība, ko nodrošina šī direktīva.

Or.fr

Pamatojums

Grozījums veikts, jo Komisijas priekšlikuma II un III nodaļā galvenā uzmanība vērsta uz 
patērētāju informēšanu un atteikuma tiesībām distances līgumos un līgumos, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām.

Grozījums Nr. 703
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots

Informēšanas prasības distances 
līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām
Attiecībā uz distances līgumiem un 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājs sniedz šādu informāciju, 
kas ir līguma sastāvdaļa:
a) 5. un 7. pantā minētā informācija un, 
atkāpjoties no 5. panta 1. punkta 
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d) apakšpunkta, maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību visos gadījumos;
b) gadījumos, kad piemēro atteikuma 
tiesības, informācija par nosacījumiem un 
kārtību, kādā izmantojamas atteikuma 
tiesības saskaņā ar I pielikumu;
c) tirgotāja uzņēmējdarbības vietas fiziskā 
adrese, ja tā atšķiras no viņa paša fiziskās 
adreses (un vajadzības gadījumā tā 
tirgotāja fiziskā adrese, kura uzdevumā 
viņš rīkojas), uz kuru patērētājs var 
adresēt jebkādas sūdzības;
d) vajadzības gadījumā, vai ir pieejami 
rīcības kodeksi un kā tos var saņemt;
e) vajadzības gadījumā, vai ir iespējams 
un kur vērsties, lai panāktu izlīgumu;
f) ka līgums tiks noslēgts ar tirgotāju un 
pēc tā noslēgšanas uz patērētāju attieksies 
aizsardzība, ko nodrošina šī direktīva.

Or.de

Grozījums Nr. 704
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz distances līgumiem un 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājs sniedz šādu informāciju,
kas ir līguma sastāvdaļa:

Attiecībā uz distances līgumiem un 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājs sniedz šādu informāciju:

Or.de

Grozījums Nr. 705
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 5. un 7. pantā minētā informācija un, 
atkāpjoties no 5. panta 1. punkta 
d) apakšpunkta, maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību visos gadījumos;

a) 5. un 7. pantā minētā informācija;

Or.en

Grozījums Nr. 706
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 5. un 7. pantā minētā informācija un, 
atkāpjoties no 5. panta 1. punkta 
d) apakšpunkta, maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību visos gadījumos;

a) 5. un 7. pantā minētā informācija;

Or.en

Grozījums Nr. 707
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) vajadzības gadījumā, informācija par 
tirgotāja pārstāvi patērētāja dzīvesvietas 
valstī;

Or.en
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Grozījums Nr. 708
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) vajadzības gadījumā, informācija par 
tirgotāja pārstāvi patērētāja dzīvesvietas 
valstī;

Or.en

Grozījums Nr. 709
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) vajadzības gadījumā, informācija par 
tirgotāja pārstāvi patērētāja dzīvesvietas 
valstī;

Or.en

Grozījums Nr. 710
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gadījumos, kad piemēro atteikuma 
tiesības, informācija par nosacījumiem un 
kārtību, kādā izmantojamas atteikuma 
tiesības saskaņā ar I pielikumu;

svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 711
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gadījumos, kad piemēro atteikuma 
tiesības, informācija par nosacījumiem un 
kārtību, kādā izmantojamas atteikuma 
tiesības saskaņā ar I pielikumu;

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 712
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) gadījumos, kad piemēro atteikuma 
tiesības, informācija par nosacījumiem un 
kārtību, kādā izmantojamas atteikuma 
tiesības saskaņā ar I pielikumu;

b) informācija par nosacījumiem un 
kārtību, kādā izmantojamas atteikuma 
tiesības saskaņā ar I pielikumu;

Or.en

Grozījums Nr. 713
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tirgotāja uzņēmējdarbības vietas fiziskā 
adrese, ja tā atšķiras no viņa paša fiziskās 
adreses (un vajadzības gadījumā tā 
tirgotāja fiziskā adrese, kura uzdevumā 
viņš rīkojas), uz kuru patērētājs var 
adresēt jebkādas sūdzības;

svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 714
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tirgotāja uzņēmējdarbības vietas fiziskā 
adrese, ja tā atšķiras no viņa paša fiziskās 
adreses (un vajadzības gadījumā tā 
tirgotāja fiziskā adrese, kura uzdevumā 
viņš rīkojas), uz kuru patērētājs var 
adresēt jebkādas sūdzības;

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 715
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vajadzības gadījumā, vai ir pieejami 
rīcības kodeksi un kā tos var saņemt;

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 716
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vajadzības gadījumā, vai ir pieejami 
rīcības kodeksi un kā tos var saņemt;

svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 717
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vajadzības gadījumā, vai ir pieejami 
rīcības kodeksi un kā tos var saņemt;

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 718
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) informācija par saziņas līdzekļu 
izmantošanas tarifiem;

Or.en

Grozījums Nr. 719
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informācija par saziņas līdzekļu 
izmantošanas tarifiem;

Or.en

Grozījums Nr. 720
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir iespējams 
un kur vērsties, lai panāktu izlīgumu;

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 721
Werner Langen, Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir iespējams 
un kur vērsties, lai panāktu izlīgumu;

svītrots

Or.de

Pamatojums

Nevar prasīt, lai uzņēmējs pārzinātu visus izlīguma panākšanai nepieciešamos juridiskos 
līdzekļus. Turklāt uzņēmējam nav jānodrošina patērētājam šāda konkrēta informācija; tas 
drīzāk būtu valsts pienākums.

Grozījums Nr. 722
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir iespējams 
un kur vērsties, lai panāktu izlīgumu;

svītrots

Or.de
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Grozījums Nr. 723
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir iespējams 
un kur vērsties, lai panāktu izlīgumu;

e) iespēja panākt izlīgumu, izmantojot 
atbilstīgus tiesiskās aizsardzības 
mehānismus, tostarp kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības mehānismus un alternatīvas 
strīdu izšķiršanas sistēmas;

Or.en

Grozījums Nr. 724
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ka līgums tiks noslēgts ar tirgotāju un 
pēc tā noslēgšanas uz patērētāju attieksies 
aizsardzība, ko nodrošina šī direktīva.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 725
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ka līgums tiks noslēgts ar tirgotāju un 
pēc tā noslēgšanas uz patērētāju attieksies 
aizsardzība, ko nodrošina šī direktīva.

svītrots

Or.en



AM\836858LV.doc 25/223 PE452.544v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 726
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ka līgums tiks noslēgts ar tirgotāju un 
pēc tā noslēgšanas uz patērētāju attieksies 
aizsardzība, ko nodrošina šī direktīva.

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 727
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) attiecībā uz pakalpojumu līgumiem, 
kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām (arī 
tādiem pakalpojumiem, kuros iekļautas 
preces) ka, izmantojot atteikuma tiesības 
un paziņojot par to saskaņā ar 10. panta 
2. punkta a) apakšpunktu, patērētājam 
būs jāmaksā tirgotājam pamatota summa, 
kas aprēķināta saskaņā ar 17. panta 
4. punktu;

Or.en

Grozījums Nr. 728
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tirgotājs/tirgotāja pierāda, ka ir 
sniedzis/sniegusi šajā pantā prasīto 
informāciju.
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Or.en

Grozījums Nr. 729
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tirgotājs pierāda, ka ir sniedzis šajā 
pantā prasīto informāciju.

Or.en

Grozījums Nr. 730
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Oficiālās prasības līgumiem, kas noslēgti
ārpus uzņēmuma telpām

Oficiālās prasības, kuras jāievēro pirms 
līgumu noslēgšanas ārpus uzņēmuma 
telpām

Or.en

Pamatojums

10. un 11. pantā noteiktas prasības, kuras jāievēro pirms līguma noslēgšanas. Grozījumu 
mērķis ir precizēt šo faktu, tādējādi novēršot pārpratumus saistībā ar dalībvalstu vispārējiem 
līgumtiesību noteikumiem, kuri regulē līguma noslēgšanas procesu, bet nav iekļauti šīs 
direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 731
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Oficiālās prasības līgumiem, kas noslēgti Oficiālās prasības attiecībā uz līgumā 
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ārpus uzņēmuma telpām iekļaujamo informāciju, kuras jāievēro 
pirms līgumu noslēgšanas ārpus 
uzņēmuma telpām

Or.el

Grozījums Nr. 732
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Oficiālās prasības līgumiem, kas noslēgti
ārpus uzņēmuma telpām

Oficiālās prasības, kuras jāievēro pirms 
līgumu noslēgšanas ārpus uzņēmuma 
telpām

Or.de

Grozījums Nr. 733
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā 
paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma 
veidlapā vienkāršā, skaidri saprotamā 
valodā, un tai jābūt salasāmai. Pasūtījuma 
veidlapā ir ietverta I pielikuma B daļā 
minētā standarta atteikuma veidlapa.

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 5. pantā
paredzētā informācija jāsniedz 
patērētājam pasūtījuma veidlapā. Šai 
informācijai jābūt salasāmai, vienkāršā 
un skaidri saprotamā valodā.

Pasūtījuma veidlapā ir ietverta I pielikuma 
B daļā minētā standarta atteikuma 
veidlapa. Patērētājs to saņem laicīgi un 
jebkurā gadījumā pirms līguma 
noslēgšanas ārpus uzņēmuma telpām. Ja 
veidlapa nav pieejama papīra formātā, 
patērētājs saņem pasūtījuma veidlapas 
kopiju uz kāda cita pastāvīga informācijas 
nesēja pēc savas izvēles. Tāpēc jebkuros 
apstākļos patērētājs var pieprasīt 
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dokumentu papīra formātā.

Or.fr

Pamatojums

S'agissant des contrats hors établissement, il convient de maintenir la notion d'informations 
reprises sur le bon de commande. Il y lieu par ailleurs d'éviter les situations dans lesquelles le 
professionnel pourrait déclarer avoir répondu à ses obligations d'informations pré-
contractuelles tout en ayant délivré au consommateur un bon de commande que ce dernier ne 
pourrait lire ou déchiffrer correctement car n'étant pas pourvu des instruments adaptés à ce 
type de support. Le consommateur doit en conséquence pouvoir choisir le type de support 
durable, et en tout état de cause toujours pouvoir exiger un document papier.

Grozījums Nr. 734
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā 
paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma 
veidlapā vienkāršā, skaidri saprotamā 
valodā, un tai jābūt salasāmai.
Pasūtījuma veidlapā ir ietverta I pielikuma 
B daļā minētā standarta atteikuma 
veidlapa.

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā 
paredzētā informācija jāsniedz līgumā vai 
uz kāda cita pastāvīga informācijas nesēja 
pēc patērētāja izvēles, turklāt tas jādara 
savlaicīgi, lai patērētājs pietiekamā mērā 
varētu iepazīties ar to un jebkurā 
gadījumā pirms līguma noslēgšanas. Šai 
informācijai jāietver I pielikuma B daļā 
paredzētā standarta atteikuma veidlapa, 
turklāt tai jābūt salasāmai, vienkāršā un 
skaidri saprotamā valodā.

Or.fr

Grozījums Nr. 735
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā 
paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma 
veidlapā vienkāršā, skaidri saprotamā 
valodā, un tai jābūt salasāmai. Pasūtījuma 
veidlapā ir ietverta I pielikuma B daļā 
minētā standarta atteikuma veidlapa.

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā 
paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma 
veidlapā vienkāršā, skaidri saprotamā 
valodā, tostarp patērētāja valodā, un tai 
jābūt salasāmai. Pasūtījuma veidlapā ir 
ietverta I pielikuma B daļā minētā 
standarta atteikuma veidlapa.

Or.el

Grozījums Nr. 736
Damien Abad, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā 
paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma 
veidlapā vienkāršā, skaidri saprotamā 
valodā, un tai jābūt salasāmai. 
Pasūtījuma veidlapā ir ietverta I pielikuma 
B daļā minētā standarta atteikuma 
veidlapa.

1. Laicīgi un jebkurā gadījumā pirms 
līguma noslēgšanas ārpus uzņēmuma 
telpām 5. pantā minētā informācija 
jāsniedz patērētājam uz pastāvīga 
informācijas nesēja vienkāršā, saprotamā 
un salasāmā valodā. Norādītajai 
informācijai jāietver I pielikuma B daļā 
paredzētā standarta atteikuma veidlapa. 
Patērētājs izvēlas pastāvīgu informācijas 
nesēju, uz kura norāda informāciju, 
turklāt jebkuros apstākļos viņš var 
pieprasīt dokumentu papīra formātā.

Or.fr

Pamatojums

Ir jāizvairās no jebkādas situācijas, kas ļautu tirgotājam paziņot, ka viņš ir izpildījis savas 
pirms līguma noslēgšanas noteiktās informācijas saistības, jo viņš patērētājam piegādājis 
tādu pastāvīgu informācijas nesēju, ko šis patērētājs nevar izlasīt vai atšifrēt tikai tāpēc, ka 
viņa rīcībā nav piemērotu instrumentu (DVD, CD u. tml.).
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Grozījums Nr. 737
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā 
paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma 
veidlapā vienkāršā, skaidri saprotamā 
valodā, un tai jābūt salasāmai. Pasūtījuma 
veidlapā ir ietverta I pielikuma B daļā 
minētā standarta atteikuma veidlapa.

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 5. pantā 
paredzēto informāciju līguma dokumentā 
vai uz kāda cita pastāvīga informācijas 
nesēja tādā apjomā, kādu nosaka līguma 
būtība, sniedz patērētājam vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā, un tai jābūt 
salasāmai.

Or.de

Pamatojums

Šā grozījuma priekšlikums aizstāj iepriekšējo grozījuma Nr. 91 priekšlikumu.

Grozījums Nr. 738
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā 
paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma 
veidlapā vienkāršā, skaidri saprotamā 
valodā, un tai jābūt salasāmai. Pasūtījuma 
veidlapā ir ietverta I pielikuma B daļā 
minētā standarta atteikuma veidlapa.

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā 
paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma 
veidlapā vienkāršā, skaidri saprotamā 
valodā, un tai jābūt salasāmai. Pasūtījuma 
veidlapā jāietver I pielikuma B daļā minētā 
standartizētā Eiropas atteikuma veidlapa.

Or.fr

Grozījums Nr. 739
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā 
paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma 
veidlapā vienkāršā, skaidri saprotamā 
valodā, un tai jābūt salasāmai. Pasūtījuma 
veidlapā ir ietverta I pielikuma B daļā
minētā standarta atteikuma veidlapa.

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 5. pantā 
paredzēto informāciju līguma dokumentā 
vai pēc patērētāja pieprasījuma saglabātu 
uz kāda cita pastāvīga informācijas nesēja 
laicīgi, pirms minētā līguma vai līguma
piedāvājuma noteikumi ir kļuvuši saistoši 
patērētājam, sniedz vienkāršā, skaidri 
saprotamā valodā, un tai jābūt salasāmai. 
5. panta 1. punkta e) apakšpunktā 
noteiktā informēšanas prasība ir izpildīta, 
ja tirgotājs atbilstīgi I pielikuma A daļā
noteiktajām prasībām informējis 
patērētāju par atteikuma tiesībām, 
izmantojot pastāvīgu datu nesēju, kurā 
iespējams uzglabāt informāciju.

Or.de

Pamatojums

Jānodrošina, lai patērētājs informāciju saņemtu laicīgi, tikai tad informēšanas prasība varēs 
pildīt savu uzdevumu. Turklāt jāsaglabā iespēja noslēgt arī mutiskus līgumus, piemēram, ar 
amatnieku. Ņemot vērā dažās dalībvalstīs izplatīto brīdināšanas praksi, atteikuma parauga 
izmantošana nodrošinās tirgotājam juridiskus līdzekļus.

Grozījums Nr. 740
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā 
paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma 
veidlapā vienkāršā, skaidri saprotamā 
valodā, un tai jābūt salasāmai. Pasūtījuma 
veidlapā ir ietverta I pielikuma B daļā 
minētā standarta atteikuma veidlapa.

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā 
paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma 
veidlapā vienkāršā, skaidri saprotamā 
valodā, tai jābūt salasāmai, un tajā 
jāizmanto vienāda lieluma burti. 
Pasūtījuma veidlapā ir ietverta I pielikuma 
B daļā minētā standarta atteikuma 
veidlapa.
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(Šis grozījums jāattiecina uz visu tekstu: 
vārda „salasāmai” vietā jālieto 
„salasāmai, un tajā jāizmanto vienāda 
lieluma burti”.)

Or.en

Grozījums Nr. 741
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā 
paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma 
veidlapā vienkāršā, skaidri saprotamā 
valodā, un tai jābūt salasāmai. Pasūtījuma 
veidlapā ir ietverta I pielikuma B daļā 
minētā standarta atteikuma veidlapa.

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā 
paredzēto informāciju laicīgi pirms līguma 
noslēgšanas sniedz vienkāršā, skaidri 
saprotamā valodā, un tai jābūt salasāmai.

Or.en

Grozījums Nr. 742
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā 
paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma 
veidlapā vienkāršā, skaidri saprotamā 
valodā, un tai jābūt salasāmai. Pasūtījuma 
veidlapā ir ietverta I pielikuma B daļā 
minētā standarta atteikuma veidlapa.

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā 
paredzēto informāciju pēc patērētāja 
pieprasījuma sniedz rakstiski vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā, un tai jābūt 
salasāmai.

Or.de
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Grozījums Nr. 743
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
10. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Dalībvalstis valsts tiesību aktos drīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
ir stingrāki vai mazāk stingri nekā šajā 
pantā paredzētie noteikumi, lai 
nodrošinātu augstāku patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or.fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka attiecībā uz šīs direktīvas 10. pantu ir vērts ieviest 
minimālu saskaņošanu.

Grozījums Nr. 744
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja atteikuma periodā prece nosūtīta 
atpakaļ, šāda rīcība jāuzskata par „skaidri 
formulētu paziņojumu”.

Or.en

Grozījums Nr. 745
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, ir spēkā tikai tad, ja patērētājs 

svītrots
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paraksta pasūtījuma veidlapu un 
gadījumos, kad pasūtījuma veidlapa nav 
papīra formātā, saņem pasūtījuma 
veidlapas kopiju uz kāda cita pastāvīga 
informācijas nesēja.

Or.fr

Pamatojums

Ar „pasūtījuma veidlapu” saistīto noteikumu svītrošana ir pieņemama ar nosacījumu, ka 
patērētājam ir iespēja izvēlēties pastāvīgu informācijas nesēju, uz kura norādīta informācija, 
un ka jebkuros apstākļos viņš var pieprasīt dokumentu papīra formātā.

Grozījums Nr. 746
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, ir spēkā tikai tad, ja patērētājs 
paraksta pasūtījuma veidlapu un 
gadījumos, kad pasūtījuma veidlapa nav 
papīra formātā, saņem pasūtījuma 
veidlapas kopiju uz kāda cita pastāvīga 
informācijas nesēja.

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 747
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, ir spēkā tikai tad, ja patērētājs 
paraksta pasūtījuma veidlapu un 
gadījumos, kad pasūtījuma veidlapa nav 
papīra formātā, saņem pasūtījuma

2. Pasūtījuma veidlapu patērētājam 
izsniedz pirms līguma noslēgšanas. 
Gadījumos, kad pasūtījuma veidlapa nav 
papīra formātā, patērētājs saņem 
pasūtījuma veidlapas kopiju uz kāda cita 
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veidlapas kopiju uz kāda cita pastāvīga 
informācijas nesēja.

pastāvīga informācijas nesēja.

Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, ir spēkā tikai tad, ja patērētājs 
paraksta pasūtījuma veidlapu.

Or.en

Grozījums Nr. 748
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, ir spēkā tikai tad, ja patērētājs 
paraksta pasūtījuma veidlapu un 
gadījumos, kad pasūtījuma veidlapa nav 
papīra formātā, saņem pasūtījuma 
veidlapas kopiju uz kāda cita pastāvīga 
informācijas nesēja.

2. Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, ir spēkā tikai tad, ja patērētājs 
paraksta pasūtījuma veidlapu.

Or.fr

Pamatojums

Vienīgais veids, kā, slēdzot līgumu ārpus uzņēmuma telpām, nodrošināt patērētāja skaidru 
piekrišanu, ir noteikt prasību, saskaņā ar kuru patērētājam jāparaksta pasūtījuma veidlapa.

Grozījums Nr. 749
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, ir spēkā tikai tad, ja patērētājs 
paraksta pasūtījuma veidlapu un
gadījumos, kad pasūtījuma veidlapa nav 
papīra formātā, saņem pasūtījuma 
veidlapas kopiju uz kāda cita pastāvīga 

2. Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, ir spēkā tikai tad, ja patērētājs 
paraksta pasūtījuma veidlapu, kura viņam 
izsniegta pirms līguma noslēgšanas.
Gadījumos, kad pasūtījuma veidlapa nav 
papīra formātā, patērētājs saņem 
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informācijas nesēja. pasūtījuma veidlapas kopiju uz kāda cita 
pastāvīga informācijas nesēja.

Or.en

Grozījums Nr. 750
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, ir spēkā tikai tad, ja patērētājs 
paraksta pasūtījuma veidlapu un 
gadījumos, kad pasūtījuma veidlapa nav 
papīra formātā, saņem pasūtījuma 
veidlapas kopiju uz kāda cita pastāvīga 
informācijas nesēja.

2. Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, ir spēkā tikai tad, ja patērētājs 
paraksta pasūtījuma veidlapu, kuru viņš 
saņēmis pirms līguma noslēgšanas, un 
gadījumos, kad pasūtījuma veidlapa nav 
papīra formātā, saņem pasūtījuma 
veidlapas kopiju uz kāda cita pastāvīga 
informācijas nesēja.

Or.el

Grozījums Nr. 751
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, ir spēkā tikai tad, ja patērētājs 
paraksta pasūtījuma veidlapu un 
gadījumos, kad pasūtījuma veidlapa nav 
papīra formātā, saņem pasūtījuma 
veidlapas kopiju uz kāda cita pastāvīga 
informācijas nesēja.

2. Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, ir spēkā tikai tad, ja patērētājs 
paraksta pasūtījuma veidlapu un saņem šīs
pasūtījuma veidlapas kopiju uz viņa 
izvēlēta pastāvīga informācijas nesēja.

Or.en

Grozījums Nr. 752
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
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Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja patērētājs jau pirms atteikuma termiņa 
beigām vēlas saņemt pakalpojumu, viņš 
par to informē tirgotāju, izmantojot 
pastāvīgu informācijas nesēju.

Or.en

Grozījums Nr. 753
Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja patērētājs 12. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā noteiktajā atteikuma 
termiņā vēlas saņemt pakalpojumus 
(tostarp tādus pakalpojumus, kuros 
iekļautas preces), tirgotājs lūdz, lai 
patērētājs viņu informē, izmantojot 
pastāvīgu informācijas nesēju.

Or.en

Grozījums Nr. 754
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1. un 2. punktā 
minētās prasības.

svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 755
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1. un 2. punktā 
minētās prasības.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 756
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1. un 2. punktā 
minētās prasības.

svītrots

Or.fr

Grozījums Nr. 757
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1. un 2. punktā 
minētās prasības.

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, kuras jāievēro pirms 
līguma noslēgšanas, izņemot 1. un 
2. punktā minētās prasības.

Or.en

Pamatojums

10. un 11. pantā noteiktas prasības, kuras jāievēro pirms līguma noslēgšanas. Grozījumu 
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mērķis ir precizēt šo faktu, tādējādi novēršot pārpratumus saistībā ar dalībvalstu vispārējiem 
līgumtiesību noteikumiem, kuri regulē līguma noslēgšanas procesu, bet nav iekļauti šīs 
direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 758
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1. un 2. punktā 
minētās prasības.

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, kuras jāievēro pirms 
līguma noslēgšanas, izņemot 1. un 
2. punktā minētās prasības.

Or.de

Pamatojums

10. un 11. pantā noteiktas prasības, kuras jāievēro pirms līguma noslēgšanas. Grozījumā 
skaidri formulēts šis fakts, tādējādi ļaujot izvairīties no pārpratumiem, ko varētu radīt 
direktīvas darbības jomā neiekļauti noteikumi, kuri regulē līguma noslēgšanas procesu.

Grozījums Nr. 759
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1. un 2. punktā 
minētās prasības.

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1. punktā 
minētās prasības.

Or.fr

Pamatojums

Teksts pielāgots pēc 2. punkta svītrošanas.
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Grozījums Nr. 760
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1. un 2. punktā
minētās prasības.

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, lai nodrošinātu 5. panta 
1. punktā noteikto informēšanas prasību 
izpildi.

Or.de

Pamatojums

Šis grozījuma priekšlikums aizstāj iepriekšējo grozījuma Nr. 93 priekšlikumu.

Grozījums Nr. 761
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1. un 2. punktā
minētās prasības.

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, kuras jāievēro pirms 
līguma noslēgšanas, izņemot 1. punktā 
minētās prasības.

Or.de

Grozījums Nr. 762
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Gadījumos, kad tirgotājs un 
patērētājs, izmantojot distances līgumus 
vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtus 
līgumus, veic atkārtotus tirdzniecības 
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darījumus, 10. pantā noteiktās prasības 
uzskatāmas par izpildītām, ja patērētājs 
pats ir redzējis darījumā iekļautās preces 
vai iepazīstināts ar pakalpojumiem, kā arī, 
veicot iepriekšējo darījumu, ir ievērotas 
10. pantā noteiktās prasības.

Or.en

Pamatojums

Atkārtotiem tiešās pārdošanas darījumiem (līgumi, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām) 
jāpiemēro tie paši noteikumi, kurus piemēro līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām. 
Šis grozījums nodrošina vienotu tiesību aktu kopuma piemērošanu kā tiešajiem pārdevējiem, 
tā arī viņu klientiem. Atteikuma tiesības tiek saglabātas. Neattiecinot informēšanas prasības 
uz atkārtotiem darījumiem, jānodrošina, lai patērētāji saņemtu pietiekamu informāciju par 
savām tiesībām, un tiešajiem pārdevējiem tiktu samazināti dārgie administratīvie izdevumi. 
Pilnīgs saskaņošanas līmenis.

Grozījums Nr. 763
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants

Attiecībā uz līgumiem (kā distances 
līgumiem, tā arī ārpus uzņēmuma telpām 
noslēgtiem līgumiem), ko tirgotājs ar 
patērētāju noslēdz atkārtoti, 10. pantā 
noteiktās prasības uzskatāmas par 
izpildītām, ja tirgotājs patērētājam ir 
parādījis vai demonstrējis darījumā 
iekļautās preces vai pakalpojumus un ja, 
veicot iepriekšējo darījumu, ir ievērotas 
10. pantā noteiktās prasības.

Or.it
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Grozījums Nr. 764
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. a pants

Oficiālās prasības līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, un distances 

līgumiem

Attiecībā uz distances līgumiem, kā arī 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem 
līgumiem, ko tirgotājs ar patērētāju 
noslēdz pēc sākotnējā līguma, 10. pantā 
noteiktās prasības uzskatāmas par 
izpildītām, ja tirgotājs patērētājam ir 
parādījis vai demonstrējis darījumā 
iekļautās preces vai pakalpojumus un ja, 
veicot iepriekšējo darījumu, ir ievērotas 
10. pantā noteiktās prasības.

Or.it

Pamatojums

Le transazioni ripetute nella vendita diretta (contratto negoziato fuori dei locali commerciali) 
dovrebbero essere soggette alle norme applicabili ai contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali. Ferma restando la garanzia di recesso, quest’emendamento assicurerebbe 
l’applicazione di un unico insieme di disposizioni sia ai venditori diretti che ai loro clienti. 
Esentare le transazioni ripetute dall’indicare tutte le informazioni obbligatorie dovrebbe, 
inoltre, garantire ai consumatori di ricevere sufficienti informazioni sui propri diritti, 
liberando di fatto gli Incaricati alle Vendite da formalità gravose e da costi non necessari.

Grozījums Nr. 765
Cristian Silviu Buşoim, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Oficiālās prasības distances līgumiem Oficiālās prasības, kuras jāievēro pirms 
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distances līgumu noslēgšanas

Or.en

Pamatojums

10. un 11. pantā noteiktas prasības, kuras jāievēro pirms līguma noslēgšanas. Grozījumu 
mērķis ir precizēt šo faktu, tādējādi novēršot pārpratumus saistībā ar dalībvalstu vispārējiem 
līgumtiesību noteikumiem, kuri regulē līguma noslēgšanas procesu, bet nav iekļauti šīs 
direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 766
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Oficiālās prasības distances līgumiem Oficiālās prasības, kuras jāievēro pirms 
distances līgumu noslēgšanas

Or.el

Grozījums Nr. 767
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Oficiālās prasības distances līgumiem Oficiālās prasības, kuras jāievēro pirms 
distances līgumu noslēgšanas

Or.de

Grozījums Nr. 768
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. panta 
a) apakšpunktā paredzēto informāciju 
sniedz vai dara pieejamu patērētājam pirms 
līguma noslēgšanas vienkāršā, skaidri 
saprotamā valodā un tai jābūt salasāmai, 
atbilstoši izmantotajiem distances saziņas 
līdzekļiem.

1. Attiecībā uz distances līgumiem 5., 7. un 
9. pantā paredzēto informāciju sniedz vai 
dara pieejamu patērētājam pirms viņa 
paziņojuma par līguma slēgšanu
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā un, ja 
šo informāciju dara pieejamu rakstiski, tai 
jābūt salasāmai, atbilstoši izmantotajiem 
distances saziņas līdzekļiem, un tai jābūt 
viegli, tieši un pastāvīgi pieejamai.

Or.en

Pamatojums

Patērētājam/patērētājai jāsaņem informācija pirms jebkādu saistību stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 769
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. panta 
a) apakšpunktā paredzēto informāciju 
sniedz vai dara pieejamu patērētājam pirms 
līguma noslēgšanas vienkāršā, skaidri 
saprotamā valodā un tai jābūt salasāmai, 
atbilstoši izmantotajiem distances saziņas 
līdzekļiem.

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. panta 
a) apakšpunktā paredzēto informāciju 
sniedz vai dara pieejamu patērētājam 
laicīgi, lai viņš pietiekamā mērā varētu 
iepazīties ar to, un jebkurā gadījumā 
pirms līguma noslēgšanas vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā un tai jābūt 
salasāmai, atbilstoši izmantotajiem 
distances saziņas līdzekļiem.

Or.fr

Grozījums Nr. 770
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts



AM\836858LV.doc 45/223 PE452.544v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. panta 
a) apakšpunktā paredzēto informāciju 
sniedz vai dara pieejamu patērētājam pirms 
līguma noslēgšanas vienkāršā, skaidri 
saprotamā valodā un tai jābūt salasāmai, 
atbilstoši izmantotajiem distances saziņas 
līdzekļiem.

1. Attiecībā uz distances līgumiem 5. pantā 
paredzēto informāciju sniedz vai dara 
pieejamu patērētājam laicīgi un jebkurā 
gadījumā pirms līguma noslēgšanas
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā un tai 
jābūt salasāmai, atbilstoši izmantotajiem 
distances saziņas līdzekļiem.

Or.fr

Grozījums Nr. 771
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. panta 
a) apakšpunktā paredzēto informāciju 
sniedz vai dara pieejamu patērētājam pirms 
līguma noslēgšanas vienkāršā, skaidri 
saprotamā valodā un tai jābūt salasāmai,
atbilstoši izmantotajiem distances saziņas 
līdzekļiem.

1. Attiecībā uz distances līgumiem 7. un 
9. pantā paredzēto informāciju sniedz vai 
dara pieejamu patērētājam pirms 
paziņojuma par līguma slēgšanu
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā
atbilstoši izmantotajiem distances saziņas 
līdzekļiem. Šai informācijai jābūt viegli, 
tieši un pastāvīgi pieejamai

Or.en

Grozījums Nr. 772
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. panta 
a) apakšpunktā paredzēto informāciju 
sniedz vai dara pieejamu patērētājam pirms 
līguma noslēgšanas vienkāršā, skaidri 
saprotamā valodā un tai jābūt salasāmai, 
atbilstoši izmantotajiem distances saziņas 

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. pantā 
paredzēto informāciju sniedz vai dara 
pieejamu patērētājam pirms līguma 
noslēgšanas laicīgi — pirms patērētājs 
uzņēmies distances līgumā vai līguma 
piedāvājumā noteiktās saistības.
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līdzekļiem. Informāciju sniedz vienkāršā, skaidri 
saprotamā valodā, tostarp patērētāja 
valodā, un tai jābūt skaidri salasāmai, 
atbilstoši izmantotajiem distances saziņas 
līdzekļiem.

Or.el

Grozījums Nr. 773
Damien Abad, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. panta 
a) apakšpunktā paredzēto informāciju 
sniedz vai dara pieejamu patērētājam pirms 
līguma noslēgšanas vienkāršā, skaidri 
saprotamā valodā un tai jābūt salasāmai, 
atbilstoši izmantotajiem distances saziņas 
līdzekļiem.

1. Attiecībā uz distances līgumiem 5. pantā 
paredzēto informāciju sniedz vai dara 
pieejamu patērētājam laicīgi un jebkurā 
gadījumā pirms līguma noslēgšanas 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā un tai 
jābūt salasāmai, atbilstoši izmantotajiem 
distances saziņas līdzekļiem.

Or.fr

Pamatojums

Grozījums veikts saistībā ar referenta grozījumiem Nr. 70 un 95.

Grozījums Nr. 774
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. panta 
a) apakšpunktā paredzēto informāciju 
sniedz vai dara pieejamu patērētājam pirms 
līguma noslēgšanas vienkāršā, skaidri 
saprotamā valodā un tai jābūt salasāmai, 
atbilstoši izmantotajiem distances saziņas 
līdzekļiem.

1. Attiecībā uz distances līgumiem 5. pantā
paredzēto informāciju sniedz vai dara 
pieejamu patērētājam vienkāršā, skaidri 
saprotamā valodā un tai jābūt salasāmai, 
atbilstoši izmantotajiem distances saziņas 
līdzekļiem.
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Or.de

Pamatojums

Šis grozījuma priekšlikums aizstāj iepriekšējo grozījuma Nr. 95 priekšlikumu.

Grozījums Nr. 775
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. panta 
a) apakšpunktā paredzēto informāciju 
sniedz vai dara pieejamu patērētājam pirms 
līguma noslēgšanas vienkāršā, skaidri 
saprotamā valodā un tai jābūt salasāmai, 
atbilstoši izmantotajiem distances saziņas 
līdzekļiem.

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. panta 
a) apakšpunktā paredzēto informāciju 
sniedz vai dara pieejamu patērētājam 
laicīgi pirms līguma noslēgšanas vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā un tai jābūt 
salasāmai, atbilstoši izmantotajiem 
distances saziņas līdzekļiem.

Or.en

Grozījums Nr. 776
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. panta 
a) apakšpunktā paredzēto informāciju 
sniedz vai dara pieejamu patērētājam pirms 
līguma noslēgšanas vienkāršā, skaidri 
saprotamā valodā un tai jābūt salasāmai, 
atbilstoši izmantotajiem distances saziņas 
līdzekļiem.

1. Attiecībā uz distances līgumiem 5. pantā
paredzēto informāciju sniedz vai dara 
pieejamu patērētājam pirms līguma 
noslēgšanas atbilstoši izmantotajiem 
distances saziņas līdzekļiem. Ja šo 
informāciju sniedz rakstiski, tā jāsniedz 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un tai 
jābūt salasāmai.

Or.en
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Grozījums Nr. 777
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. panta 
a) apakšpunktā paredzēto informāciju 
sniedz vai dara pieejamu patērētājam pirms 
līguma noslēgšanas vienkāršā, skaidri 
saprotamā valodā un tai jābūt salasāmai, 
atbilstoši izmantotajiem distances saziņas 
līdzekļiem.

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. panta 
a) apakšpunktā paredzēto informāciju 
sniedz vai dara pieejamu patērētājam 
laicīgi, pirms viņš uzņēmies distances 
līgumā vai attiecīgi paziņojumā par 
līguma noslēgšanu minētās saistības, 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā un tai 
jābūt salasāmai, atbilstoši izmantotajiem 
distances saziņas līdzekļiem.

Or.de

Grozījums Nr. 778
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Gadījumā, kad saskaņā ar līgumu 
patērētājam jāveic maksājums, tirgotājs šo 
pienākumu patērētājam izklāsta skaidri 
un nepārprotami, kamēr patērētājs vēl 
nav paziņojis par gatavību slēgt līgumu. 
Šis noteikums būs saistošs tikai tad, ja 
patērētājs būs apstiprinājis, ka izprot šīs 
saistības.

Or.en

Pamatojums

Pienākumam veikt maksājumus jābūt saistošam tikai tādā gadījumā, ja patērētājs 
apstiprinājis, ka izprot šo saistību būtību.
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Grozījums Nr. 779
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja, ņemot vērā līguma priekšmetu un 
tā steidzamo izpildi, 1. punktu ir pilnībā 
neiespējami piemērot, tad 5. pantā 
paredzēto informāciju var sniegt mutiski 
pirms līguma noslēgšanas un nekavējoties 
apstiprināt saskaņā ar minēto punktu.

Or.fr

Pamatojums

Atsevišķos gadījumos (ūdensapgāde, mazuta piegāde utt.) līgumu slēdz telefoniski un tā 
izpilde jāsāk nekavējoties, jo to nosaka šā pakalpojuma raksturs (pieslēgums ūdensapgādes 
tīklam, mazuta piegāde utt.). Patērētājs nevar gaidīt, kamēr tiks saņemta pirms līguma 
noslēgšanas nepieciešamā informācija. Tomēr nosūtītā informācija iespējami ātrāk 
jāapstiprina atbilstīgi 11. panta 1. punkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 780
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tiešsaistē noslēgti līgumi, saskaņā ar 
kuriem patērētājam jāveic maksājumi, ir 
saistoši tikai tādā gadījumā, kad 
patērētājs apstiprinājis 5. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētās informācijas 
saņemšanu.

Or.el
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Grozījums Nr. 781
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Internetā noslēgti distances līgumi par 
pakalpojumiem, saskaņā kuriem 
patērētājam jāveic maksājums, tikai tad ir 
patērētājam saistoši, ja tirgotājs:
a) patērētājam skaidri un nepārprotami 
norādījis kopējo cenu, kurā iekļautas 
visas to veidojošās daļas, un
b) izveidojis tiešsaisti tādā veidā, ka 
saistošs pasūtījums ir iespējams tikai tad, 
kad patērētājs apstiprinājis, ka viņš izprot 
a) punktā minētos norādījumus.

Or.de

Grozījums Nr. 782
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
11. pants – - 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Dalībvalstis valsts tiesību aktos drīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
ir stingrāki vai mazāk stingri nekā šajā 
pantā paredzētie noteikumi, lai 
nodrošinātu augstāku patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or.fr

Grozījums Nr. 783
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Internetā noslēgti distances līgumi par 
pakalpojumiem, saskaņā kuriem 
patērētājam jāveic maksājums, tikai tad ir 
patērētājam saistoši, ja tirgotājs:
a) patērētājam skaidri un nepārprotami 
norādījis kopējo cenu, kurā iekļautas 
visas to veidojošās daļas, un
b) izveidojis tiešsaisti tādā veidā, ka 
saistošs pasūtījums ir iespējams tikai tad, 
kad patērētājs apstiprinājis, ka viņš izprot 
a) punktā minētos norādījumus.

Or.de

Pamatojums

Šim nosacījumam jānodrošina efektīvāka patērētāju aizsardzība pret tā dēvētajiem „cenu 
slazdiem” internetā, kad, iegādājoties šķietami lētu piedāvājumu, piemēram, ēdienu receptes 
vai horoskopus, negodīgi pakalpojumu sniedzēji patērētājam „iesmērē” līgumu, saskaņā ar 
kuru viņam jāveic vairāki maksājumi.

Grozījums Nr. 784
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tirgotājs piezvana patērētājam, lai 
noslēgtu distances līgumu, tirgotājs sarunas 
sākumā ar patērētāju atklāj savu identitāti 
un minētā zvana komerciālo nolūku.

2. Ja atbilstīgi piemērojamo valsts tiesību 
aktu noteikumiem tirgotājs piezvana 
patērētājam, lai telefoniski noslēgtu 
distances līgumu, tirgotājs sarunas sākumā 
ar patērētāju atklāj savu identitāti un, 
vajadzības gadījumā, tās personas 
identitāti, kuras vārdā viņš zvana, kā arī
minētā zvana komerciālo nolūku.

Or.en

Pamatojums

Attiecībā uz situācijām, kad tirgotājs nolēmis noslēgt līgumu telefoniski, jāpiemēro stingrāki 
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noteikumi, jo patērētājs šādos gadījumos bieži nepazinās to, ka sarunas laikā faktiski tiek 
noslēgts līgums.

Grozījums Nr. 785
Werner Langen, Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tirgotājs piezvana patērētājam, lai 
noslēgtu distances līgumu, tirgotājs sarunas 
sākumā ar patērētāju atklāj savu identitāti 
un minētā zvana komerciālo nolūku.

2. Ja tirgotājs ar saziņas līdzekļa 
starpniecību sazinās ar patērētāju, lai 
noslēgtu distances līgumu, tirgotājs sarunas 
sākumā ar patērētāju atklāj savu identitāti 
un minētās sarunas komerciālo nolūku.

Or.de

Pamatojums

Lai šajā direktīvā ieviestu neitrālus un ilglaicīgus formulējumus, nevajadzētu minēt tikai 
telefoniskos saziņas līdzekļus. Tādā gadījumā cita starpā būtu jānosaka, vai sazināšanās ar 
telefona starpniecību ietver arī īsziņas vai automātiskajā atbildētājā ierunātas ziņas.

Grozījums Nr. 786
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tirgotājs piezvana patērētājam, lai 
noslēgtu distances līgumu, tirgotājs sarunas 
sākumā ar patērētāju atklāj savu identitāti 
un minētā zvana komerciālo nolūku.

2. Ja tirgotājs piezvana patērētājam, lai 
noslēgtu distances līgumu:

- tirgotājs sarunas sākumā ar patērētāju 
atklāj savu identitāti (vajadzības gadījumā 
tās personas identitāti, kuras vārdā veikts 
šis zvans), un minētā zvana komerciālo 
nolūku;
- tirgotājs rakstiski vai uz pastāvīga 
informācijas nesēja, norādot 5. pantā 
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minēto informāciju, nosūta patērētājam 
savs piedāvājums;
- līgumā paredzētās saistības patērētājs
uzņemas tikai pēc līguma parakstīšanas.

Or.fr

Pamatojums

Daudzi patērētāji ir noslēguši līgumu pēc telefonsarunas ar tirgotāju, lai gan viņi nav 
nepārprotami vai precīzi devuši savu piekrišanu, jo daļa informācijas ir nodota mutiski un 
ātri brīdī, kad patērētājs, iespējams, bijis nevērīgs. Lai izvairītos no šādām situācijām, ir 
jāievieš papildu prasības, kas tirgotājam liek apstiprināt savu piedāvājumu rakstiski vai uz 
pastāvīga informācijas nesēja, un patērētājam saistības jāuzņemas tikai pēc to parakstīšanas.

Grozījums Nr. 787
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tirgotājs piezvana patērētājam, lai 
noslēgtu distances līgumu, tirgotājs sarunas 
sākumā ar patērētāju atklāj savu identitāti 
un minētā zvana komerciālo nolūku.

2. Ja tirgotājs sazinās ar patērētāju, lai 
telefoniski noslēgtu distances līgumu, 
tirgotājs sarunas sākumā ar patērētāju 
atklāj savu identitāti un, vajadzības 
gadījumā, tās personas identitāti, kuras 
vārdā viņš zvana, kā arī minētā zvana 
komerciālo nolūku.

Or.en

Grozījums Nr. 788
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tirgotājs piezvana patērētājam, lai 
noslēgtu distances līgumu, tirgotājs sarunas 
sākumā ar patērētāju atklāj savu identitāti 
un minētā zvana komerciālo nolūku.

2. Ja tirgotājs piezvana patērētājam, lai 
noslēgtu distances līgumu, tirgotājs sarunas 
sākumā ar patērētāju atklāj savu identitāti 
un minētā zvana komerciālo nolūku.
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Telefoniski saņemtu patērētāja piekrišanu 
nekādā gadījumā nevar uzskatīt par 
negrozāmām saistībām. Tirgotājam 
rakstiski vai patērētāja izvēlētā pastāvīgā 
informācijas nesējā jānosūta patērētājam 
apstiprinājums. Līgumā paredzētās 
saistības patērētājam jāuzņemas tikai pēc 
šā līguma parakstīšanas.

Or.fr

Pamatojums

Daudzi patērētāji ir noslēguši līgumu pēc telefonsarunas ar tirgotāju, kuras laikā viņi mutiski 
piekrituši tirgotāja piedāvājumam. Lai izvairītos no negodīgas rīcības riska, ko rada šāda 
prakse, tirgotājam jānosūta patērētājam rakstisks apstiprinājums par attiecīgo piedāvājumu, 
turklāt līgumā noteiktās saistības patērētājs var uzņemties tikai pēc tā parakstīšanas.

Grozījums Nr. 789
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tirgotājs piezvana patērētājam, lai 
noslēgtu distances līgumu, tirgotājs sarunas 
sākumā ar patērētāju atklāj savu identitāti 
un minētā zvana komerciālo nolūku.

2. Ja tirgotājs piezvana patērētājam, lai 
noslēgtu distances līgumu, tirgotājs sarunas 
sākumā ar patērētāju atklāj savu identitāti 
un minētā zvana komerciālo nolūku, un
vajadzības gadījumā — tās personas 
identitāti, kuras vārdā veikts šis zvans, kā 
arī minētā zvana komerciālo nolūku.
Tirgotājam rakstiski vai uz pastāvīgo 
informācijas nesēju jānosūta patērētājam 
savs piedāvājums. Līgumā paredzētās 
saistības patērētājam jāuzņemas tikai pēc 
šā līguma parakstīšanas.

Or.fr

Pamatojums

Daudzi patērētāji ir noslēguši līgumu pēc telefonsarunas ar tirgotāju, lai arī viņi nav 
nepārprotami devuši savu piekrišanu. Lai izvairītos no šādām situācijām, ir jāievieš papildu 
prasība, kas tirgotājam liek rakstiski apstiprināt savu piedāvājumu, un ļauj patērētājam 
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uzņemties saistības tikai pēc to parakstīšanas.

Grozījums Nr. 790
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tirgotājs piezvana patērētājam, lai 
noslēgtu distances līgumu, tirgotājs sarunas 
sākumā ar patērētāju atklāj savu identitāti 
un minētā zvana komerciālo nolūku.

2. Ja tirgotājs piezvana patērētājam, lai 
noslēgtu distances līgumu, tirgotājs sarunas 
sākumā ar patērētāju atklāj savu identitāti 
un minētā zvana komerciālo nolūku. 
Tirgotājs nosūta patērētājam piedāvājuma 
apstiprinājumu uz pastāvīga informācijas 
nesēja. Patērētājam līgums ir saistošs 
tikai no tā parakstīšanas brīža.

Or.en

Grozījums Nr. 791
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja saskaņā ar līgumu patērētājam 
jāveic maksājums, tirgotājs šo pienākumu 
patērētājam izskaidro skaidri un 
nepārprotami, kamēr patērētājs vēl nav 
paziņojis par gatavību slēgt līgumu. Šis 
pasūtījums būs saistošs tikai tādā 
gadījumā, ja patērētājs būs apstiprinājis, 
ka izprot šīs saistības.

Or.en
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Grozījums Nr. 792
Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Elektroniskās tirdzniecības vietņu 
mājas lapās skaidri un salasāmi jānorāda, 
vai pastāv piegādes ierobežojumi uz 
konkrētām valstīm, neatkarīgi no šīs 
piegādes, tostarp norēķinu līdzekļu, 
rakstura. Pēc pieprasījuma patērētāji var 
saņemt pamatojumu šādiem 
ierobežojumiem.

Or.fr

Grozījums Nr. 793
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par 
produkta galvenajām īpašībām un kopējo
cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a) un 
c) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā 
minēto informāciju tirgotājs sniedz 
patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 
1. punktu.

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina informāciju par produkta 
galvenajām īpašībām un galīgo cenu, 
līguma termiņu vai beztermiņa līguma 
gadījumā līguma izbeigšanas 
nosacījumus, kā minēts 5. panta 1. punkta 
a) un c) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā 
minēto informāciju tirgotājs sniedz 
patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 
1. punktu; pirms šāda līguma noslēgšanas 
patērētāju informē, izmantojot pastāvīgu 
informācijas nesēju.

Or.en
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Grozījums Nr. 794
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par 
produkta galvenajām īpašībām un kopējo
cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a) un
c) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā 
minēto informāciju tirgotājs sniedz 
patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 
1. punktu.

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina vismaz informāciju, kā 
minēts 5. panta 1. punkta a), b), ba), c) un 
g) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā 
minēto informāciju tirgotājs sniedz 
patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 
1. punktu. Par attiecīgo informācijas 
nesēju patērētājs jāinformē pirms līguma 
noslēgšanas.

Or.fr

(Skatīt grozījumu, ko iesniedzis L. Hoang Ngoc, 5. panta 1. punktā ieviešot jaunu
ba) apakšpunktu.)

Grozījums Nr. 795
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par 
produkta galvenajām īpašībām un kopējo
cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a) un
c) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā
minēto informāciju tirgotājs sniedz 
patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 
1. punktu.

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par 
produkta vai pakalpojuma galvenajām 
īpašībām, kopējo cenu, līguma termiņu un 
beztermiņa līgumu izbeigšanas 
nosacījumiem atbilstīgi 5. panta 1. punkta 
a), c) un g) apakšpunktam. Pārējo 5. pantā
minēto informāciju tirgotājs sniedz 
patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 
1. punktu.
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Or.fr

Pamatojums

Pat tad, ja ir ierobežota telpa un laiks, saraksts ar sniedzamo informāciju jāpapildina 
attiecībā uz līguma termiņu, kā arī beztermiņa līgumiem, paredzot vismaz tādu informāciju, 
kas precizē līguma laušanas nosacījumus, jo tas ir būtisks aspekts, kas patērētājam jāzina, lai 
izdarītu savu izvēli, pamatojoties uz informāciju.

Grozījums Nr. 796
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par 
produkta galvenajām īpašībām un kopējo
cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a) un 
c) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā 
minēto informāciju tirgotājs sniedz 
patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 
1. punktu.

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs laicīgi 
un pirms šāda līguma noslēgšanas 
konkrētajā saziņas līdzeklī nodrošina 
informāciju par produkta galvenajām 
īpašībām un galīgo cenu, līguma termiņu 
vai beztermiņa līguma gadījumā līguma 
izbeigšanas nosacījumus, kā minēts 
5. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā. 
Pārējo 5. un 7. pantā minēto informāciju 
tirgotājs sniedz patērētājam atbilstošā veidā 
saskaņā ar 1. punktu; tirgotājs pirms šāda 
līguma noslēgšanas informē patērētāju, 
izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju.

Or.en

Grozījums Nr. 797
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
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šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par 
produkta galvenajām īpašībām un kopējo
cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a) un
c) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā 
minēto informāciju tirgotājs sniedz 
patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 
1. punktu.

šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par 
produkta vai pakalpojuma galvenajām 
īpašībām, kopējo cenu, līguma termiņu un 
automātiski atjaunojamu līgumu 
izbeigšanas nosacījumiem, kā paredzēts
5. panta 1. punkta a), c) un g) apakšpunktā. 
Pārējo 5. pantā minēto informāciju tirgotājs 
sniedz patērētājam atbilstošā veidā saskaņā 
ar 1. punktu. Par attiecīgo informācijas 
nesēju patērētājs jāinformē pirms līguma 
noslēgšanas.

Or.fr

Pamatojums

Eiropas Komisijas dokuments jāpapildina, precizējot pārējo informāciju, kas tirgotājam 
jāsniedz patērētājam, ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas līdzekli, kurā ir ierobežota telpa 
un laiks informācijas parādīšanai; jo īpaši jāprecizē līguma termiņš un automātiski 
atjaunojamu līgumu gadījumā līguma izbeigšanas nosacījumi.

Grozījums Nr. 798
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par 
produkta galvenajām īpašībām un kopējo 
cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a) un 
c) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā 
minēto informāciju tirgotājs sniedz 
patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 
1. punktu.

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina informāciju par preču 
vai pakalpojumu galvenajām īpašībām un 
kopējo cenu, līguma termiņu vai 
beztermiņa līguma gadījumā līguma 
izbeigšanas nosacījumus, kā minēts 
5. panta 1. punkta a), c) un g) apakšpunktā. 
Pārējo 5. un 7. pantā minēto informāciju 
tirgotājs sniedz patērētājam atbilstošā veidā 
saskaņā ar 1. punktu; un pirms šāda 
līguma noslēgšanas patērētāju informē 
konkrētajā saziņas līdzeklī.
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Dalībvalstis, savos valsts tiesību aktos 
nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest ne 
vājākus, ne arī stingrākus noteikumus, 
kas atšķirtos no 11. pantā minētajiem un 
nodrošinātu atšķirīgu patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or.en

Grozījums Nr. 799
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par 
produkta galvenajām īpašībām un kopējo
cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a) un
c) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā
minēto informāciju tirgotājs sniedz 
patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 
1. punktu.

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par 
produkta vai pakalpojuma galvenajām 
īpašībām, kopējo cenu, līguma termiņu un 
beztermiņa līgumu izbeigšanas 
nosacījumiem, kā paredzēts 5. panta 
1. punkta a), c) un g) apakšpunktā. Pārējo 
5. pantā minēto informāciju tirgotājs sniedz 
patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 
1. punktu. Par attiecīgo informācijas 
nesēju patērētājs jāinformē pirms līguma 
noslēgšanas.

Or.fr

Pamatojums

Šis priekšlikums referenta ierosināto redakciju papildina ar obligāto informāciju attiecībā uz 
līguma termiņu un beztermiņa līgumu izbeigšanas nosacījumiem. Tie ir divi aspekti, par 
kuriem patērētājs jāinformē nekavējoties, lai izdarītu uz informāciju pamatotu izvēli.
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Grozījums Nr. 800
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par 
produkta galvenajām īpašībām un kopējo 
cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a) un 
c) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā 
minēto informāciju tirgotājs sniedz 
patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 
1. punktu.

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par 
produkta galvenajām īpašībām un kopējo 
cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a), b), 
c), e) un g) apakšpunktā. Pārējo 5. pantā 
minēto informāciju tirgotājs sniedz 
patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 
1. punktu.

Or.en

Grozījums Nr. 801
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par 
produkta galvenajām īpašībām un kopējo 
cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a) un 
c) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā 
minēto informāciju tirgotājs sniedz 
patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 
1. punktu.

3. Ja līgumu noslēdz telefoniski, vai
izmantojot saziņas līdzekli, kurā ir 
ierobežota telpa un laiks informācijas 
parādīšanai, tirgotājs pirms šāda līguma 
noslēgšanas konkrētajā saziņas līdzeklī 
nodrošina vismaz informāciju par produkta 
galvenajām īpašībām un kopējo cenu, kā 
minēts 5. panta 1. punkta a) un 
c) apakšpunktā. Pārējo 5. pantā minēto 
informāciju tirgotājs sniedz patērētājam 
atbilstošā veidā saskaņā ar 1. punktu.

Or.en

Pamatojums

The information requirements for distance and off-premises contracts are very extensive. 
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Article 11, paragraph 3 foresees that the information requirements can be modified if the 
contract is concluded through a medium which allows limited space or time to display the 
information. Regarding the conclusion of a contract via telephone it is also neither feasible 
nor appropriate to provide all information orally. In this context, providing information about 
the main characteristics of the contract in conjunction with reference to another appropriate 
source of information is a solution that takes the information needs of consumers into 
account. At the same time it does not jeopardize the conclusion of contract via telephone with 
excessive formal requirements.

Grozījums Nr. 802
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par 
produkta galvenajām īpašībām un kopējo 
cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a) un 
c) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā 
minēto informāciju tirgotājs sniedz 
patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 
1. punktu.

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina informāciju par produkta 
galvenajām īpašībām un kopējo cenu, 
līguma termiņu vai beztermiņa līguma 
gadījumā līguma izbeigšanas nosacījumus 
un veidu, kā minēts 5. panta 1. punkta a), 
c), un g) apakšpunktā. Pārējo 5. un 7. pantā 
minēto informāciju tirgotājs sniedz 
patērētājam skaidrā, saprotamā un 
salasāmā veidā saskaņā ar 1. punktu.
Patērētāju pirms šāda līguma noslēgšanas 
vai piedāvājuma noslēgt līgumu informē 
konkrētajā saziņas līdzeklī.

Or.en

Grozījums Nr. 803
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs uz pastāvīga informācijas svītrots
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nesēja piemērotā termiņā pēc jebkura 
distances līguma noslēgšanas un ne vēlāk 
kā preču piegādes brīdī vai brīdī, kad 
sākas pakalpojuma izpilde, saņem 
apstiprinājumu par visiem 9. panta a) līdz 
f) apakšpunktā minētajiem informācijas 
aspektiem, izņemot gadījumus, kad 
informācija patērētājam jau ir sniegta 
pirms jebkura distances līguma 
noslēgšanas uz pastāvīga informācijas 
nesēja.

Or.en

Grozījums Nr. 804
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs uz pastāvīga informācijas 
nesēja piemērotā termiņā pēc jebkura 
distances līguma noslēgšanas un ne vēlāk 
kā preču piegādes brīdī vai brīdī, kad 
sākas pakalpojuma izpilde, saņem 
apstiprinājumu par visiem 9. panta a) līdz 
f) apakšpunktā minētajiem informācijas 
aspektiem, izņemot gadījumus, kad 
informācija patērētājam jau ir sniegta 
pirms jebkura distances līguma 
noslēgšanas uz pastāvīga informācijas 
nesēja.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 805
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs uz pastāvīga informācijas svītrots
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nesēja piemērotā termiņā pēc jebkura 
distances līguma noslēgšanas un ne vēlāk 
kā preču piegādes brīdī vai brīdī, kad 
sākas pakalpojuma izpilde, saņem 
apstiprinājumu par visiem 9. panta a) līdz 
f) apakšpunktā minētajiem informācijas 
aspektiem, izņemot gadījumus, kad 
informācija patērētājam jau ir sniegta 
pirms jebkura distances līguma 
noslēgšanas uz pastāvīga informācijas 
nesēja.

Or.fr

Grozījums Nr. 806
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs uz pastāvīga informācijas 
nesēja piemērotā termiņā pēc jebkura 
distances līguma noslēgšanas un ne vēlāk 
kā preču piegādes brīdī vai brīdī, kad sākas 
pakalpojuma izpilde, saņem apstiprinājumu 
par visiem 9. panta a) līdz f) apakšpunktā 
minētajiem informācijas aspektiem, 
izņemot gadījumus, kad informācija 
patērētājam jau ir sniegta pirms jebkura 
distances līguma noslēgšanas uz 
pastāvīga informācijas nesēja.

4. Patērētājs uz pastāvīga informācijas 
nesēja piemērotā termiņā pēc jebkura 
distances līguma noslēgšanas un ne vēlāk 
kā preču piegādes brīdī vai brīdī, kad sākas 
pakalpojuma izpilde, saņem apstiprinājumu 
par visiem 9. panta a) līdz f) apakšpunktā 
minētajiem informācijas aspektiem.

Or.fr

Grozījums Nr. 807
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs uz pastāvīga informācijas 
nesēja piemērotā termiņā pēc jebkura 

4. Patērētājs uz pastāvīga informācijas 
nesēja piemērotā termiņā pēc jebkura 
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distances līguma noslēgšanas un ne vēlāk 
kā preču piegādes brīdī vai brīdī, kad sākas 
pakalpojuma izpilde, saņem apstiprinājumu 
par visiem 9. panta a) līdz f) apakšpunktā 
minētajiem informācijas aspektiem, 
izņemot gadījumus, kad informācija 
patērētājam jau ir sniegta pirms jebkura 
distances līguma noslēgšanas uz pastāvīga 
informācijas nesēja.

distances līguma noslēgšanas un ne vēlāk 
kā preču piegādes brīdī vai brīdī, kad sākas 
pakalpojuma izpilde, saņem apstiprinājumu 
par visiem 5. panta a) līdz j) apakšpunktā 
minētajiem informācijas aspektiem, 
izņemot gadījumus, kad informācija 
patērētājam jau ir sniegta pirms jebkura 
distances līguma noslēgšanas uz pastāvīga 
informācijas nesēja.

Or.en

Grozījums Nr. 808
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja patērētājs jau pirms atteikuma 
perioda beigām vēlas saņemt 
pakalpojumu, viņš par to informē 
tirgotāju, izmantojot pastāvīgu 
informācijas nesēju.

Or.en

Grozījums Nr. 809
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai distances līgums būtu noslēgts 
likumīgi, patērētājam jābūt iespējai 
pārbaudīt visas sava pasūtījuma detaļas 
un tā kopējo cenu, kā arī labot iespējamās 
kļūdas, tikai pēc tam to apstiprinot, lai 
pienācīgi dotu savu piekrišanu.

Or.fr
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Pamatojums

Patērētājam, kurš vēlas slēgt līgumu internetā, jābūt iespējai pirms līgums slēgšanas apskatīt 
sava pasūtījuma kopsavilkumu un uzņemties saistības tikai pēc šī pasūtījuma kopsavilkuma 
apstiprināšanas.

Grozījums Nr. 810
Philippe Juvin, Constance Le Grip

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Saistībā ar tiešsaistē slēdzamu līgumu, 
turklāt lai tas būtu noslēgts likumīgi, 
patērētājam jābūt iespējai pārbaudīt sava 
pasūtījuma detaļas un tā kopējo cenu, kā 
arī labot iespējamās kļūdas, tikai pēc tam 
to apstiprinot, lai dotu savu piekrišanu

Or.fr

Pamatojums

Šajā grozījumā ieviests „dubultklikšķa” princips, lai patērētājam, slēdzot līgumu internetā, 
ļautu apskatīt sava pasūtījuma kopsavilkumu, jo tādējādi viņš varētu pārbaudīt pasūtījumu un 
izlabot iespējamās kļūdas. Tādējādi patērētājs uzņemas saistības tikai pēc šā pasūtījuma 
kopsavilkuma apstiprināšanas.

Grozījums Nr. 811
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Tirgotāja tīmekļa vietnē patērētāja 
elektroniski noslēgts līgums, kurā 
patērētājs apņemas veikt maksājumus, ir 
spēkā tikai tad, ja pirms pasūtījuma 
apstiprināšanas patērētājs no tirgotāja 
skaidrā un nepārprotamā veidā ir saņēmis 
norādījumus par cenu un maksāšanas 
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noteikumiem atbilstīgi 5. panta 1. punkta 
c) apakšpunktam un uz atsevišķas, ar 
pasūtījumu nesaistītas, veidlapas 
apstiprinājis, ka izprot šos norādījumus.

Or.de

Pamatojums

Negodīgi tirgotāji savas interneta lapas izveido tā, ka patērētājs, izmantojot šķietamu 
bezmaksas piedāvājumu, faktiski noslēdz līgumu, kurā apņemas maksāt konkrētas summas (tā 
dēvētie „maksas slazdi” internetā). Ierosinātais risinājums ieviest attiecīgu „pogu”, novērš 
šādu komercpraksi. Šādi iespējams novērst tirgotāju piekopto praksi, kad starp vispārējiem 
tirdzniecības nosacījumiem vai citā vietā tiek „noslēpta” norāde par to, ka attiecīgais 
piedāvājums ir maksas pakalpojums. Tādējādi patērētāji tiek aizsargāti pret „viltīgiem” 
līgumiem.

Grozījums Nr. 812
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Patērētājs izvēlas 2. un 4. punktā 
minēto pastāvīgo informācijas nesēju.

Or.en

Grozījums Nr. 813
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Līgums ir spēkā, ja patērētājam pirms 
galīgās piekrišanas ir bijusi iespēja 
pārbaudīt visus sava pasūtījuma 
elementus un kopējo cenu.

Or.en
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Grozījums Nr. 814
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1.–4. punktā 
minētās prasības.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 815
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1.–4. punktā 
minētās prasības.

svītrots

Or.fr

Grozījums Nr. 816
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1.–4. punktā 
minētās prasības.

svītrots

Or.fr
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Grozījums Nr. 817
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1.–4. punktā 
minētās prasības.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 818
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1.–4. punktā 
minētās prasības.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Dalībvalstīm nevajadzētu liegt ieviest citas prasības (tāpēc 5. punkts ir svītrots). Šāda rīcība 
ārkārtīgi negatīvi ietekmētu Apvienotās Karalistes regulatīvo iestāžu (proti, Konkurences 
komisijas) darbu, apgrūtinot korektīvu pasākumu ierosināšanu informācijas nesniegšanas un 
patērētājiem nodarīta kaitējuma gadījumos.

Grozījums Nr. 819
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1.–4. punktā 

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, kuras jāievēro pirms 
līguma noslēgšanas, izņemot 1.–4. punktā 
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minētās prasības. minētās prasības.

Or.en

Pamatojums

10. un 11. pantā noteiktas prasības, kuras jāievēro pirms līguma noslēgšanas līguma 
noslēgšanas procesā. Grozījumu mērķis ir precizēt šo faktu, tādējādi novēršot pārpratumus 
saistībā ar dalībvalstu vispārējiem līgumtiesību noteikumiem, kuri regulē līguma noslēgšanas 
procesu, bet nav iekļauti šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 820
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1.–4. punktā 
minētās prasības.

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, kuras jāievēro pirms 
līguma noslēgšanas, izņemot 1.–4. punktā 
minētās prasības.

Or.de

Pamatojums

10. un 11. pantā noteiktas prasības, kuras jāievēro pirms līguma noslēgšanas. Grozījumā šis 
fakts ir skaidri formulēts, tādējādi ļaujot izvairīties no pārpratumiem, ko varētu radīt 
direktīvas darbības jomā neiekļauti noteikumi attiecībā uz līguma noslēgšanas procesu.

Grozījums Nr. 821
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1.–4. punktā 
minētās prasības.

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, kuras jāievēro pirms 
līguma noslēgšanas, izņemot 1.–4. punktā 
minētās prasības.
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Or.de

Grozījums Nr. 822
Andreas Schwab, Sandra Kalniete, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1.–4. punktā 
minētās prasības.

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, lai nodrošinātu 5. panta 
1. punktā noteikto informēšanas prasību 
izpildi.

Or.de

Grozījums Nr. 823
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1.–4. punktā 
minētās prasības.

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1.–4. punktā 
minētās prasības. Šis punkts neietekmē 
dalībvalstu noteikumus attiecībā uz 
negodīgu komercpraksi, jo īpaši, 5. pantu 
piemērojot saistībā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2005/29/EK 
I pielikuma 26. punktu.

Or.de

Pamatojums

Jāpaskaidro, ka šis punkts neietekmē dalībvalstu noteikumus attiecībā uz negodīgu 
komercpraksi, jo īpaši, 5. pantu piemērojot saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas 2005/29/EK I pielikuma 26. punktu. Tādējādi tiek nodrošināts, ka arī turpmāk tiks 
piemēroti dalībvalstu pieņemtie telefonreklāmu apkarošanas pasākumi.
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Grozījums Nr. 824
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Patērētājs četrpadsmit dienu laikā var 
atteikties no distances līguma vai līguma, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, 
nesniedzot nekādu pamatojumu.

1. Patērētājs četrpadsmit dienu laikā no 
līguma noslēgšanas dienas var atteikties 
no līguma, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, vai distances līguma par 
pakalpojumu sniegšanu, nesniedzot 
nekādu pamatojumu.

Or.fr

Grozījums Nr. 825
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Patērētājs četrpadsmit dienu laikā var 
atteikties no distances līguma vai līguma, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, 
nesniedzot nekādu pamatojumu.

1. Ja šajā direktīvā nav noteikts citādi, 
patērētājam ir paredzēts atteikuma 
termiņš, kas ilgst četrpadsmit dienas no 
līguma noslēgšanas dienas.

Or.fr

Pamatojums

Uz atteikuma termiņu jāattiecina maksimāla saskaņošana, vienlaikus ņemot vērā dažas īpašas 
situācijas (skatīt grozījumu attiecībā uz 12. panta 2.a punktu).

Grozījums Nr. 826
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Patērētājs četrpadsmit dienu laikā var 1. Patērētājs trīsdesmit dienu laikā var 
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atteikties no distances līguma vai līguma, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, 
nesniedzot nekādu pamatojumu.

atteikties no distances līguma vai līguma, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, 
nesniedzot nekādu pamatojumu.

Or.el

Grozījums Nr. 827
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja nav norādīts citādi, atteikuma 
termiņš sākas dienā, kad patērētājs 
paraksta līgumu, vai dienā, kad patērētājs 
saņem līguma kopiju uz kāda pastāvīga 
informācijas nesēja, ja šī diena nav 
līguma noslēgšanas diena.

Or.de

Grozījums Nr. 828
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pārdošanas līgumam atteikuma 
termiņš sākas preču piegādes dienā, ja ir 
izpildītas 9. pantā noteiktās prasības. Ja 
katru preci piegādā atsevišķi, atteikuma 
termiņš sākas katras konkrētās preces 
piegādes dienā. Ja preces piegādā partijās 
vai atsevišķās daļās, atteikuma termiņš 
sākas pēdējās preču partijas vai daļas 
piegādes dienā.

Or.en
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Grozījums Nr. 829
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Pakalpojumu līgumam atteikuma 
termiņš sākas līguma noslēgšanas dienā, 
vai dienā, kad ir izpildītas 9. pantā 
noteiktās prasības; ja šīs prasības izpilda 
pēc līguma noslēgšanas — kamēr piemēro
19. panta 1. punkta a apakšpunktā 
noteikto izņēmumu.

Or.en

Grozījums Nr. 830
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumam, kas noslēgts ārpus 
uzņēmuma telpām, atteikuma termiņš 
sākas dienā, kad patērētājs paraksta 
pasūtījuma veidlapu vai, ja pasūtījuma 
veidlapa nav papīra formātā, dienā, kad 
patērētājs saņem pasūtījuma veidlapas 
kopiju uz kāda cita pastāvīga informācijas 
nesēja.

svītrots

Distances līgumam par preču pārdošanu 
atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
ir ieguvis katru no pasūtītajām precēm 
savā īpašumā.
Distances līgumam par pakalpojumu 
sniegšanu atteikuma termiņš sākas dienā, 
kad noslēgts līgums.

Or.en



AM\836858LV.doc 75/223 PE452.544v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 831
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumam, kas noslēgts ārpus 
uzņēmuma telpām, atteikuma termiņš 
sākas dienā, kad patērētājs paraksta 
pasūtījuma veidlapu vai, ja pasūtījuma 
veidlapa nav papīra formātā, dienā, kad 
patērētājs saņem pasūtījuma veidlapas 
kopiju uz kāda cita pastāvīga informācijas 
nesēja.

svītrots

Distances līgumam par preču pārdošanu 
atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
ir ieguvis katru no pasūtītajām precēm 
savā īpašumā.
Distances līgumam par pakalpojumu 
sniegšanu atteikuma termiņš sākas dienā, 
kad noslēgts līgums.

Or.en

Grozījums Nr. 832
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumam, kas noslēgts ārpus 
uzņēmuma telpām, atteikuma termiņš 
sākas dienā, kad patērētājs paraksta 
pasūtījuma veidlapu vai, ja pasūtījuma 
veidlapa nav papīra formātā, dienā, kad 
patērētājs saņem pasūtījuma veidlapas 
kopiju uz kāda cita pastāvīga informācijas 
nesēja.

svītrots

Distances līgumam par preču pārdošanu 
atteikuma termiņš sākas dienā, kad 



PE452.544v01-00 76/223 AM\836858LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
ir ieguvis katru no pasūtītajām precēm 
savā īpašumā.
Distances līgumam par pakalpojumu 
sniegšanu atteikuma termiņš sākas dienā, 
kad noslēgts līgums.

Or.en

Grozījums Nr. 833
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumam, kas noslēgts ārpus 
uzņēmuma telpām, atteikuma termiņš 
sākas dienā, kad patērētājs paraksta 
pasūtījuma veidlapu vai, ja pasūtījuma 
veidlapa nav papīra formātā, dienā, kad 
patērētājs saņem pasūtījuma veidlapas 
kopiju uz kāda cita pastāvīga informācijas 
nesēja.

svītrots

Or.fr

(Skatīt grozījumu, ko attiecībā uz 12. panta 1. punktu iesniedzis L. Hoang Ngoc.)

Grozījums Nr. 834
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumam, kas noslēgts ārpus 
uzņēmuma telpām, atteikuma termiņš 
sākas dienā, kad patērētājs paraksta 
pasūtījuma veidlapu vai, ja pasūtījuma 
veidlapa nav papīra formātā, dienā, kad 
patērētājs saņem pasūtījuma veidlapas 
kopiju uz kāda cita pastāvīga informācijas 

svītrots
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nesēja.

Or.fr

Grozījums Nr. 835
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumam, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs paraksta pasūtījuma veidlapu vai, 
ja pasūtījuma veidlapa nav papīra formātā, 
dienā, kad patērētājs saņem pasūtījuma 
veidlapas kopiju uz kāda cita pastāvīga 
informācijas nesēja.

2. Līgumam, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs paraksta pasūtījuma veidlapu vai, 
ja pasūtījuma veidlapa nav papīra formātā, 
dienā, kad patērētājs saņem pasūtījuma 
veidlapas kopiju uz kāda cita pastāvīga 
informācijas nesēja pēc savas izvēles.

Or.fr

Grozījums Nr. 836
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumam, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs paraksta pasūtījuma veidlapu
vai, ja pasūtījuma veidlapa nav papīra 
formātā, dienā, kad patērētājs saņem 
pasūtījuma veidlapas kopiju uz kāda cita 
pastāvīga informācijas nesēja.

Distances līgumam vai līgumam, kas 
noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, par 
preču piegādi atteikuma termiņš sākas 
dienā, kad patērētājs vai patērētāja 
izraudzīta trešā persona, kas nav 
pārvadātājs, pasūtītās preces ieguvis savā 
īpašumā.

Līdzīgu preču atkārtotas piegādes 
gadījumā atteikuma termiņš sākas dienā, 
kad patērētājs vai patērētāja izraudzīta 
trešā persona, kas nav pārvadātājs, savā 
īpašumā ieguvis pasūtīto preču pirmo 
partiju.
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Or.de

Pamatojums

Šis grozījuma priekšlikums aizstāj iepriekšējo grozījuma Nr. 98. priekšlikumu.

Grozījums Nr. 837
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumam, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs paraksta pasūtījuma veidlapu
vai, ja pasūtījuma veidlapa nav papīra 
formātā, dienā, kad patērētājs saņem 
pasūtījuma veidlapas kopiju uz kāda cita 
pastāvīga informācijas nesēja.

Distances līgumam vai līgumam, kas 
noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, par 
preču piegādi atteikuma termiņš sākas 
dienā, kad patērētājs vai patērētāja 
izraudzīta trešā persona, kas nav 
pārvadātājs, pasūtītās preces ir ieguvis 
savā īpašumā. Ja preces piegādā vairākās 
daļās vai atsevišķos gabalos, atteikuma 
termiņš sākas dienā, kad patērētājs vai
patērētāja izraudzīta trešā persona, kas 
nav pārvadātājs, savā īpašumā ieguvis 
preču pēdējo daļu vai gabalu.

Or.de

Grozījums Nr. 838
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumam, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs paraksta pasūtījuma veidlapu 
vai, ja pasūtījuma veidlapa nav papīra 
formātā, dienā, kad patērētājs saņem 
pasūtījuma veidlapas kopiju uz kāda cita 
pastāvīga informācijas nesēja.

Distances līgumam vai līgumam, kas 
noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, 
atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
ir ieguvis pasūtītās preces savā īpašumā.
Ja preci piegādā partijās vai vairākos 
gabalos, atteikuma termiņš sākas dienā, 
kad patērētājs vai kāda trešā persona, kas 
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nav pārvadātājs un ko izraudzījies 
patērētājs, savā īpašumā ieguvis pasūtīto 
preču pēdējo partiju vai gabalu. Šis 
termiņš sākas brīdī, kad saskaņā ar šīs 
direktīvas 23. pantu risks ir nodots 
patērētājam. 

Or.el

Pamatojums

Atteikuma termiņam jāsākas tajā brīdī, kad saskaņā ar šīs direktīvas 23. pantu risks ir nodots 
patērētājam.

Grozījums Nr. 839
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Distances līgumam par preču pārdošanu 
atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
ir ieguvis katru no pasūtītajām precēm 
savā īpašumā.

svītrots

Or.fr

Grozījums Nr. 840
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Distances līgumam par preču pārdošanu 
atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
ir ieguvis katru no pasūtītajām precēm 

svītrots
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savā īpašumā.

Or.de

Grozījums Nr. 841
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Distances līgumam par preču pārdošanu 
atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
ir ieguvis katru no pasūtītajām precēm 
savā īpašumā.

svītrots

Or.el

Grozījums Nr. 842
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Distances līgumam par preču pārdošanu 
atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
ir ieguvis katru no pasūtītajām precēm savā 
īpašumā.

Distances līgumam par preču pārdošanu 
atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs, ir ieguvis katru no pasūtītajām 
precēm savā īpašumā. Ja pasūtītas 
vairākas preču partijas vai daļas, 
atteikuma termiņš sākas no dienas, kad 
patērētājs savā īpašumā ieguvis pēdējo 
partiju vai daļu.

Or.fr
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Grozījums Nr. 843
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Distances līgumam par preču pārdošanu
atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, ir 
ieguvis katru no pasūtītajām precēm savā 
īpašumā.

Distances līgumam vai ārpus uzņēmuma 
telpām noslēgtam jauktam līgumam
atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
savā īpašumā ir ieguvis attiecīgo preci, vai 
dienā, kad patērētājs saņēmis jauktajā 
līgumā iekļauto pakalpojumu (vai šis 
pakalpojums kļuvis pieejams 
patērētājam), vai ilgtermiņa pakalpojuma 
gadījumā — pakalpojuma pirmajā dienā 
(vai dienā, kad šis pakalpojums kļuvis 
pieejams patērētājam).

Or.it

Pamatojums

Neraugoties uz Parlamenta ierosināto grozījumu, vēl aizvien nav skaidrs, kā jārīkojas 
gadījumos, kad preces ir piegādātas, taču līdz attiecīgā pakalpojuma saņemšanai patērētājs 
tās nevar izmantot.

Grozījums Nr. 844
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Distances līgumam par preču pārdošanu 
atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, ir 
ieguvis katru no pasūtītajām precēm savā 
īpašumā.

Distances līgumam par preču pārdošanu 
atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, ir 
ieguvis katru no pasūtītajām precēm savā 
īpašumā. Ja līgumsaistības turpinās, 
atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
piegādāta pirmā preču partija.
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Or.en

Pamatojums

The provisions regarding the starting point of the withdrawal period pose a severe problem 
for contracts where there are continuing obligations (for example, where single editions such 
as an information collection on CD-Rom or a single delivery of a loose-leaf-collection are 
delivered consecutively for the duration of the subscription). In the case of continuing 
obligations, the consumer is already able to examine the product and to determine whether he 
likes to be further bound by the contract when he receives the first partial delivery. However, 
according to the current wording of the Commission proposal the withdrawal period for such 
contracts would start with the delivery of the last good. The point of reference for the start of 
the withdrawal period should therefore be the receipt of the first delivery.

Grozījums Nr. 845
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja preces piegādā vairākās daļās vai 
gabalos, atteikuma termiņu aprēķina no 
dienas, kad patērētājs saņēmis preču 
pēdējo daļu vai gabalu.

Or.en

Grozījums Nr. 846
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Distances līgumam par pakalpojumu 
sniegšanu atteikuma termiņš sākas dienā, 
kad noslēgts līgums.

svītrots

Or.fr
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Grozījums Nr. 847
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Distances līgumam par pakalpojumu 
sniegšanu atteikuma termiņš sākas dienā, 
kad noslēgts līgums.

Ja nav norādīts citādi, atteikuma termiņš 
sākas dienā, kad noslēgts līgums.

Or.de

Pamatojums

Šis vispārējais noteikums patērētājam un tirgotājam nodrošina lielāku vienotību un skaidrību.

Grozījums Nr. 848
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Distances līgumam par pakalpojumu 
sniegšanu atteikuma termiņš sākas dienā, 
kad noslēgts līgums.

Distances līgumam vai ārpus uzņēmuma 
telpām noslēgtam līgumam par 
pakalpojumu sniegšanu atteikuma termiņš 
sākas dienā, kad patērētājs saņēmis 
parakstītā līguma kopiju uz pastāvīga 
informācijas nesēja.

Or.el

Grozījums Nr. 849
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Distances līgumam par pakalpojumu 
sniegšanu atteikuma termiņš sākas dienā, 

Ja katru preci piegādā atsevišķi, atteikuma 
termiņš sākas katras konkrētās preces 
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kad noslēgts līgums. piegādes dienā. Ja preci piegādā partijās 
vai atsevišķās daļās, atteikuma termiņš 
sākas pēdējās preču partijas vai daļas 
piegādes dienā.

Or.en

Grozījums Nr. 850
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atteikuma termiņš beidzas četrpadsmit 
dienas pēc vēlākā no šiem datumiem:
a) līguma noslēgšanas dienas;
b)dienas, kad līgumslēdzējpuse, kurai ir 
tiesības izmantot atteikuma termiņu, no 
otras līgumslēdzējpuses saņem atbilstīgu 
informāciju par šīm tiesībām; vai
c) ja līgums noslēgts par preču piegādi —
no preču saņemšanas dienas;
c) ja noslēgts jaukta tipa līgums (par 
precēm un pakalpojumiem) — no pēdējā 
darījuma dienas (preču piegādes diena, 
vai pakalpojuma pirmā diena).

Or.en

Pamatojums

The ability to withdraw from a distance contract or an off-premises contract is a fundamental 
consumer right. It is necessary to enable consumers to withdraw from a contract once they 
have been given the opportunity to sample a good (in the same way as they would be able to 
do on the high street) or from a contract they have been rushed into (for example, by an 
aggressive salesman). It is therefore particularly important that this right is set out fairly, 
clearly, simply and in a way that ensures it will be effective The withdrawal period must be 
linked to the receipt by the consumer of information from the trader about his right to 
withdraw. Otherwise consumers could lose their right to withdraw before they knew such a 
right existed.
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Grozījums Nr. 851
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atteikuma termiņš beidzas četrpadsmit 
dienas pēc vēlākā no šiem datumiem:
a) līguma noslēgšanas dienas;
b)dienas, kad līgumslēdzējpuse, kurai ir 
tiesības izmantot atteikuma termiņu, no 
otras līgumslēdzējpuses saņem atbilstīgu 
informāciju par šīm tiesībām; vai
c) ja līgums noslēgts par preču piegādi —
no preču saņemšanas dienas;
c) ja noslēgts jaukta tipa līgums (par 
precēm un pakalpojumiem) — pēdējā
darījuma dienas (preču piegādes diena, 
vai pakalpojuma pirmā diena);
e) dienas, kad patērētājs saņēmis līgumu.

Or.en

Pamatojums

Nogaidīšanas perioda sākums jāsaista ar tirgotāja pienākumu sniegt informāciju.

Grozījums Nr. 852
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Atteikuma termiņš beidzas vēlākais 
četrpadsmit dienas pēc:
a) līguma noslēgšanas dienas;
b)dienas, kad līgumslēdzējpuse, kurai ir 
tiesības izmantot atteikuma termiņu, no 
otras līgumslēdzējpuses saņem atbilstīgu 
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informāciju par šīm tiesībām; vai
c) ja līgums noslēgts par preču piegādi —
preču saņemšanas dienas;
c) ja noslēgts jaukta tipa līgums (par 
precēm un pakalpojumiem) — pēdējā 
darījuma dienas (preču piegādes diena, 
vai pakalpojuma pirmā diena).

Or.en

Grozījums Nr. 853
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tomēr attiecībā uz preču distances 
pārdošanu atteikuma termiņš nevar būt 
īsāks par četrpadsmit dienām no dienas, 
kad patērētājam piegādātas preces.
Ja patērētājs pasūtījis vairākas preces, ko 
piegādā atsevišķi, atteikuma termiņš sākas 
pēc visu preču piegādes.
Ja pasūtīta vairāku preču vai 
pakalpojumu partija, atteikuma termiņš 
sākas brīdī, kad patērētājs ir saņēmis 
pēdējo preci vai pakalpojumu no šīs 
partijas.

Or.fr

Pamatojums

Saistīts ar grozījumu, kas veikts attiecībā uz 12. panta 1. punktu. Šādas redakcijas mērķis ir 
vienkāršot referenta priekšlikumus attiecībā uz grozījumiem Nr. 98, 99, 100, 101 un 103. 
Tādējādi ir ieviests pamatnoteikums (termiņš sākas pēc līguma noslēgšanas), izņēmums 
(attiecībā uz distances pārdošanu atteikuma termiņš sākas pēc piegādes) un divi precizējumi 
saistībā ar īpašām situācijām.
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Grozījums Nr. 854
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Distances līgumu gadījumā 
dalībvalstis neaizliedz līgumslēdzējām 
pusēm atteikuma termiņā pildīt 
pienākumus, kas paredzēti šajā direktīvā. 
Tādu līgumu gadījumā, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām, šis pants neskar valsts 
noteikumus, kuros noteikts periods 
atteikuma termiņa laikā, kad nevar sākt 
līguma izpildi.

Or.fr

Pamatojums

Pour les contrats „hors établissement”, pour lesquels les consommateurs peuvent se trouver 
dans une situation particulière d'un point de vue psychologique et pour ce qui est de 
comparer effectivement les articles et les prix, certains Etats membres ont prévu des 
dispositions spécifiques pour protéger des consommateurs, comme par exemple la possibilité 
de conserver, à l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle la fourniture 
du bien ou du service ne peut intervenir et le paiement ne peut s'effectuer. Cette règle, posée 
ici pour les contrats „hors établissement”, est identique à celle qui a été prévue à l'article 
14.7 de la directive sur le crédit à la consommation. Pour les contrats à distance, maintien du 
texte de la proposition de la Commission.

Grozījums Nr. 855
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis neaizliedz līgumslēdzējām 
pusēm atteikuma termiņā pildīt līgumā 
noteiktos pienākumus.

svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 856
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis neaizliedz līgumslēdzējām 
pusēm atteikuma termiņā pildīt līgumā 
noteiktos pienākumus.

svītrots

Or.fr

Pamatojums

Atsevišķos gadījumos, paredzot iespēju tirgotājam piegādāt preces pirms atteikuma termiņa 
beigām, atteikuma tiesības var kļūt ļoti teorētiskas. Tādējādi, saņemot preces, kas aizņem 
daudz vietas un ļoti traucē, piemēram, dīvānu, patērētājs, iespējams, vilcināsies izmantot 
savas atteikuma tiesības, ja tas nozīmē, ka prece jāiepako un jānosūta atkārtoti, a fortiori ja 
izmaksas ir jāsedz viņam.

Grozījums Nr. 857
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis neaizliedz līgumslēdzējām 
pusēm atteikuma termiņā pildīt līgumā 
noteiktos pienākumus.

svītrots

Or.fr

Grozījums Nr. 858
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis neaizliedz līgumslēdzējām 
pusēm atteikuma termiņā pildīt līgumā 

svītrots
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noteiktos pienākumus.

Or.en

Grozījums Nr. 859
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis neaizliedz līgumslēdzējām 
pusēm atteikuma termiņā pildīt līgumā 
noteiktos pienākumus.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 860
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis neaizliedz līgumslēdzējām 
pusēm atteikuma termiņā pildīt līgumā 
noteiktos pienākumus.

4. Distances līgumu gadījumā dalībvalstis
nevar aizliegt līgumslēdzējām pusēm 
atteikuma termiņā pildīt pienākumus, kas 
paredzēti šajā direktīvā. Tādu līgumu 
gadījumā, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, šis pants neskar valsts 
noteikumus, kuros noteikts periods 
atteikuma termiņa laikā, kad nevar sākt 
līguma izpildi.

Or.fr

Pamatojums

Ir svarīgi dalībvalstu tiesību aktos saglabāt atsevišķus noteikumus, kuru mērķis ir aizsargāt 
neizdevīgā situācijā esošus patērētājus, piemēram, iespēju atteikuma termiņa laikā saglabāt 
periodu, kura laikā nevar notikt preces piegāde vai pakalpojuma sniegšana un nevar veikt 
maksājumu. Šis noteikums, kas attiecas uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, 
pārņem Patēriņa kredīta direktīvas 14. panta 7. punktā paredzēto noteikumu.
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Grozījums Nr. 861
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis var paturēt spēkā valsts 
tiesību aktu noteikumus, kas aizliedz 
līgumslēdzējām pusēm atteikuma termiņā 
pildīt līgumā noteiktos pienākumus.

Or.en

Grozījums Nr. 862
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nedrīkst izdot vai paturēt 
spēkā šajā pantā minētajiem neatbilstīgus 
noteikumus arī tādos gadījumos, ja šo 
noteikumu dēļ paaugstinātos vai 
pazeminātos patērētāju aizsardzības 
līmenis.

Or.de

Grozījums Nr. 863
Kyriacos Triantaphyllides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis, lai nodrošinātu augstāku 
patērētāju aizsardzības līmeni, savos 
valsts tiesību aktos var paturēt spēkā vai 
ieviest atteikuma termiņus, kas ilgāki par 
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šajā direktīvā noteiktajiem.

Or.el

Grozījums Nr. 864
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 
1. punktu un 11. panta 4. punktu, atteikuma 
termiņš beidzas trīs mēnešos pēc dienas, 
kad tirgotājs pilnībā izpildījis pārējos 
līgumā noteiktos pienākumus.

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām (vai 
atteikuma tiesību neesamību), neievērojot 
5. panta 1. punkta e) apakšpunktu,
10. panta 1. punktu un 11. panta 4. punktu, 
atteikuma termiņu pagarina par 
divpadsmit mēnešiem no 12. pantā 
minētās dienas.

Or.fr

Pamatojums

Patērētāja informēšana par atteikuma tiesību esamību vai neesamību ir svarīgas tiesības. 
Patērētājam izmantojamā atteikuma termiņa pagarināšana jāievēro konsekventi, lai 
nodrošinātu efektivitāti, nepieļaujot šādas situācijas.

Grozījums Nr. 865
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 
1. punktu un 11. panta 4. punktu, atteikuma 
termiņš beidzas trīs mēnešos pēc dienas, 
kad tirgotājs pilnībā izpildījis pārējos 
līgumā noteiktos pienākumus.

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 5. panta 1. punkta 
h) apakšpunktu, 10. panta 1. punktu un 
11. panta 4. punktu, atteikuma termiņš 
beidzas vienu gadu pēc 12. panta 
2. punktā noteiktās dienas.
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Or.en

Grozījums Nr. 866
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 
1. punktu un 11. panta 4. punktu, 
atteikuma termiņš beidzas trīs mēnešos pēc 
dienas, kad tirgotājs pilnībā izpildījis 
pārējos līgumā noteiktos pienākumus.

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 5. panta 1. punktu un 10. panta 
1. punktu, atteikuma termiņš beidzas vienu 
gadu pēc 12. panta 2. punktā noteiktā 
laika.

Or.en

Pamatojums

Ja tirgotājs patērētājam nav sniedzis informāciju par atteikuma tiesībām, trīs mēneši 
atteikuma tiesību īstenošanai ir nepietiekams laiks.

Grozījums Nr. 867
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 
1. punktu un 11. panta 4. punktu, atteikuma 
termiņš beidzas trīs mēnešos pēc dienas, 
kad tirgotājs pilnībā izpildījis pārējos 
līgumā noteiktos pienākumus.

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 5. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu, 10. panta 1. punktu un 
11. panta 4. punktu, atteikuma termiņu
pagarina par trīs mēnešiem no 12. pantā 
minētās dienas.

Or.fr

Pamatojums

Grozījums precizē punktu un pielāgo referenta numerācijai.
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Grozījums Nr. 868
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 
1. punktu un 11. panta 4. punktu, atteikuma 
termiņš beidzas trīs mēnešos pēc dienas, 
kad tirgotājs pilnībā izpildījis pārējos 
līgumā noteiktos pienākumus.

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 5. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu, 10. panta 1. punktu un 
11. panta 4. punktu, atteikuma termiņš 
beidzas trīs mēnešos pēc attiecīgajam 
līgumam atbilstīgās 12. pantā noteiktās
dienas.

Or.de

Pamatojums

Paredzētais atteikuma termiņa sākums pārāk ilgi radītu nenoteiktu stāvokli; ja patērētājs 
pārāk ilgi izmantotu šo iespēju, kā pakalpojumu līgumu, tā arī pirkuma līgumu gadījumā 
varētu palielināties izdevumi. Īpaši pakalpojumu gadījumā šādā situācijā būtu sarežģīti atdot 
saņemtos pakalpojumus. Termiņa sākumu vēlams noteikt saskaņā ar 12. pantā noteikto 
atteikuma termiņa sākumu.

Grozījums Nr. 869
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 
1. punktu un 11. panta 4. punktu, atteikuma 
termiņš beidzas trīs mēnešos pēc dienas, 
kad tirgotājs pilnībā izpildījis pārējos 
līgumā noteiktos pienākumus.

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 5. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu, kā arī 10. panta 1. punktu 
un 11. panta 4. punktu, atteikuma termiņš 
beidzas vienu gadu pēc 12. panta 
1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā 
noteiktā laika.
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Or.de

Pamatojums

Šis grozījuma priekšlikums aizstāj iepriekšējo grozījuma Nr. 102. priekšlikumu.

Grozījums Nr. 870
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 
1. punktu un 11. panta 4. punktu, 
atteikuma termiņš beidzas trīs mēnešos pēc 
dienas, kad tirgotājs pilnībā izpildījis 
pārējos līgumā noteiktos pienākumus.

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par 5. pantā paredzētajiem 
aspektiem vai 10. panta 1. punktā un 
11. panta 4. punktā minētajiem 
nosacījumiem, atteikuma termiņu
pagarina par trīs mēnešiem no 12. pantā 
minētās dienas.

Or.fr

Pamatojums

Ja tirgotājs nav sniedzis informāciju, atteikuma termiņu pagarina uz laiku līdz trīs mēnešiem, 
kā to ierosinājusi Komisija, tad jāparedz, ka šai informācijai jāattiecas uz visiem 5. pantā 
minētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 871
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 
1. punktu un 11. panta 4. punktu, atteikuma 
termiņš beidzas trīs mēnešos pēc dienas, 
kad tirgotājs pilnībā izpildījis pārējos 
līgumā noteiktos pienākumus.

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 
1. punktu un 11. panta 4. punktu, atteikuma 
termiņš beidzas trīs mēnešos pēc dienas, 
kad tirgotājs pilnībā izpildījis pārējos 
līgumā noteiktos pienākumus. Ja 
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līgumsaistības turpinās, šis termiņš sākas 
dienā, kad piegādāta pirmā preču partija.

Or.en

Pamatojums

The provisions regarding the starting point of the withdrawal period pose a severe problem 
for contracts where there are continuing obligations (for example, where single editions such 
as an information collection on CD-Rom or a single delivery of a loose-leaf-collection are 
delivered consecutively for the duration of the subscription). In the case of continuing 
obligations the consumer is already able to examine the product and to determine whether he 
likes to be further bound by the contract when he receives the first partial delivery. However, 
according to the current wording of the Commission proposal the withdrawal period for such 
contracts would start with the delivery of the last good. The point of reference for the start of 
the withdrawal period should therefore be the receipt of the first delivery.

Grozījums Nr. 872
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 
1. punktu un 11. panta 4. punktu, atteikuma 
termiņš beidzas trīs mēnešos pēc dienas, 
kad tirgotājs pilnībā izpildījis pārējos 
līgumā noteiktos pienākumus.

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 
1. punktu un 11. panta 4. punktu, atteikuma 
termiņš beidzas trīs mēnešos pēc 12. panta 
1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā 
noteiktā laika.

Dalībvalstis nedrīkst izdot vai paturēt 
spēkā šajā pantā minētajiem neatbilstīgus 
noteikumus arī tādos gadījumos, ja šo 
noteikumu dēļ paaugstinātos vai 
pazeminātos patērētāju aizsardzības 
līmenis.

Or.de

Pamatojums

Šis formulējums nodrošina vienotu termiņa sākumu.
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Grozījums Nr. 873
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 
1. punktu un 11. panta 4. punktu, atteikuma 
termiņš beidzas trīs mēnešos pēc dienas, 
kad tirgotājs pilnībā izpildījis pārējos 
līgumā noteiktos pienākumus.

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 
1. punktu un 11. panta 4. punktu, atteikuma 
termiņš beidzas sešos mēnešos pēc dienas, 
kad tirgotājs pilnībā izpildījis pārējos 
līgumā noteiktos pienākumus.

Or.en

Pamatojums

Referenta ierosinātais divpadsmit mēnešu atteikuma periods šķiet pārāk ilgs. Pilnīgs 
saskaņošanas līmenis.

Grozījums Nr. 874
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 
1. punktu un 11. panta 4. punktu, atteikuma 
termiņš beidzas trīs mēnešos pēc dienas, 
kad tirgotājs pilnībā izpildījis pārējos 
līgumā noteiktos pienākumus.

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 
1. punktu un 11. panta 4. punktu, atteikuma 
termiņu piemēro nenoteiktu laiku pēc 
līguma noslēgšanas.

Or.el
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Grozījums Nr. 875
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 9. panta 10. punktu, 10. panta 
1. punktu un 11. panta 4. punktu, 
atteikuma termiņš beidzas trīs mēnešos pēc 
dienas, kad tirgotājs pilnībā izpildījis 
pārējos līgumā noteiktos pienākumus.

Ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
neievērojot 5. panta 1. punkta
e) apakšpunktu un 10. panta 1. punktu, 
atteikuma termiņš beidzas vienu gadu pēc 
12. panta 2. punktā noteiktā laika.

Or.en

Pamatojums

Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem Apvienotās Karalistes likumiem attiecībā uz ārpus 
uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem gadījumos, kad tirgotājs nav informējis patērētāju 
par atteikuma tiesībām, patērētājs šīs tiesības var izmantot bezgalīgi. Tāpēc šo tiesību 
īstenošanas laika ierobežošana nebūtu labvēlīga Apvienotās Karalistes patērētājiem. Jāteic, 
mēs augstu vērtējam konkrēta termiņa priekšrocības juridiskās noteiktības ziņā, tāpēc 
ierosinām kompromisu — vienu gadu —, jo šāds termiņš noteikts Daļlaika īpašumtiesību 
direktīvā.

Grozījums Nr. 876
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētājs informē tirgotāju par atteikuma 
lēmumu uz pastāvīga informācijas nesēja, 
paziņojot to tirgotājam saviem vārdiem, 
vai arī izmantojot standarta atteikuma 
veidlapu, kā paredzēts I pielikuma B daļā.

Pirms atteikuma termiņa beigām
patērētājs informē tirgotāju par atteikuma 
lēmumu uz pastāvīga informācijas nesēja. 
Patērētājs šo lēmumu paziņo, izmantojot 
standarta atteikuma veidlapu, kā paredzēts 
I pielikuma B daļā, vai skaidri formulētu 
paziņojumu uz pastāvīga informācijas 
nesēja.

Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, ko piemēro šim 
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atteikuma veidlapas paraugam.

Or.en

Grozījums Nr. 877
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Patērētājs informē tirgotāju par 
atteikuma lēmumu uz pastāvīga 
informācijas nesēja, paziņojot to 
tirgotājam saviem vārdiem, vai arī
izmantojot standarta atteikuma veidlapu, kā 
paredzēts I pielikuma B daļā.

1. Patērētājs informē tirgotāju par 
atteikuma lēmumu uz pastāvīga 
informācijas nesēja, izmantojot standarta 
atteikuma veidlapu, kā paredzēts 
I pielikuma B daļā, vai arī nepārprotami
paziņojot to tirgotājam.

Or.fr

Grozījums Nr. 878
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētājs informē tirgotāju par atteikuma 
lēmumu uz pastāvīga informācijas nesēja, 
paziņojot to tirgotājam saviem vārdiem, vai 
arī izmantojot standarta atteikuma 
veidlapu, kā paredzēts I pielikuma B daļā.

Patērētājs informē tirgotāju par atteikuma 
lēmumu, paziņojot to tirgotājam saviem 
vārdiem, vai arī izmantojot standarta 
atteikuma veidlapu, kā paredzēts 
I pielikuma B daļā. Līguma priekšmeta 
atdošana pirms atteikuma termiņa beigām 
uzskatāma par atteikuma paziņojumu.

Or.en

Grozījums Nr. 879
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa



AM\836858LV.doc 99/223 PE452.544v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētājs informē tirgotāju par atteikuma 
lēmumu uz pastāvīga informācijas nesēja, 
paziņojot to tirgotājam saviem vārdiem, vai 
arī izmantojot standarta atteikuma 
veidlapu, kā paredzēts I pielikuma B daļā.

Patērētājs informē tirgotāju par atteikuma 
lēmumu, paziņojot to tirgotājam saviem 
vārdiem, vai arī izmantojot standarta 
atteikuma veidlapu, kā paredzēts 
I pielikuma B daļā. Līguma priekšmeta 
atdošana pirms atteikuma termiņa beigām 
uzskatāma par atteikuma paziņojumu.

Or.en

Pamatojums

Pārāk stingras oficiālās prasības, kas jāievēro attiecībā uz atteikuma tiesību īstenošanas 
kārtību, varētu negatīvi ietekmēt šo tiesību izmantošanu.

Grozījums Nr. 880
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Patērētājs informē tirgotāju par 
atteikuma lēmumu uz pastāvīga 
informācijas nesēja, paziņojot to tirgotājam 
saviem vārdiem, vai arī izmantojot 
standarta atteikuma veidlapu, kā paredzēts 
I pielikuma B daļā.

1. Patērētājs informē tirgotāju par 
atteikuma lēmumu uz pastāvīga 
informācijas nesēja, nepārprotami
paziņojot to tirgotājam, vai arī izmantojot 
standarta atteikuma veidlapu, kā paredzēts 
I pielikuma B daļā.

Or.fr

Pamatojums

Svarīgi uzsvērt, ka gadījumā, ja patērētājs neizmanto šajā direktīvā paredzēto standarta 
atteikuma veidlapu, viņam savs atteikuma lēmums nepārprotami jādara zināms tirgotājam.

Grozījums Nr. 881
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētājs informē tirgotāju par atteikuma 
lēmumu uz pastāvīga informācijas nesēja,
paziņojot to tirgotājam saviem vārdiem,
vai arī izmantojot standarta atteikuma 
veidlapu, kā paredzēts I pielikuma B daļā.

Patērētājs 12. pantā noteiktajā atteikuma 
termiņā informē tirgotāju par atteikuma 
lēmumu, saglabājot to uz pastāvīga 
informācijas nesēja. Patērētājs šo lēmumu 
var paziņot, izmantojot standarta atteikuma 
veidlapu, kā paredzēts I pielikuma B daļā,
citu nepārprotamu paziņojumu, vai 
nosūtot preci atpakaļ tirgotājam.

Or.de

Pamatojums

Atteikuma tiesību īstenošanai jābūt iespējami vienkāršākai patērētājam; tā jāatbrīvo no 
birokrātijas.

Grozījums Nr. 882
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētājs informē tirgotāju par atteikuma 
lēmumu uz pastāvīga informācijas nesēja, 
paziņojot to tirgotājam saviem vārdiem, 
vai arī izmantojot standarta atteikuma 
veidlapu, kā paredzēts I pielikuma B daļā.

Pirms atteikuma termiņa beigām
patērētājs informē tirgotāju par atteikuma 
lēmumu. Šo lēmumu patērētājs paziņo, 
izmantojot:

a) standarta atteikuma veidlapu, kā 
paredzēts I pielikuma B daļā;

b) vai skaidri formulētu paziņojumu uz 
pastāvīga informācijas nesēja.

Or.en

Pamatojums

Pilnīgs saskaņošanas līmenis.
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Grozījums Nr. 883
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, kas būtu piemērojamas 
minētajai standarta atteikuma veidlapai.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 884
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, kas būtu piemērojamas 
minētajai standarta atteikuma veidlapai.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 885
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, kas būtu piemērojamas 
minētajai standarta atteikuma veidlapai.

Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, kas būtu piemērojamas 
minētajai standartizētajai Eiropas 
atteikuma veidlapai.

Or.fr
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Grozījums Nr. 886
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, kas būtu piemērojamas
minētajai standarta atteikuma veidlapai.

Dalībvalstis šajā saistībā nenosaka 
nekādas citas oficiālas prasības.

Or.de

Pamatojums

Kopumā dalībvalstīm nevajadzētu ļaut noteikt citas prasības attiecībā ar atteikuma tiesību 
izmantošanas kārtību.

Grozījums Nr. 887
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt tiešsaistes pakalpojumu 
gadījumā, ja ar šā pakalpojuma 
starpniecību patērētājam tiek nodrošināti 
atteikuma tiesību īstenošanas līdzekļi, 
jānodrošina iespēja izmantot šos līdzekļus.

Or.en

Pamatojums

Tiešsaistes pakalpojumu gadījumā, ja ar šā pakalpojuma starpniecību patērētājam tiek 
nodrošināti atteikuma tiesību īstenošanas līdzekļi, jānodrošina iespēja izmantot šos līdzekļus. 
Šī prasība minēta 29. apsvērumā, taču nav iekļauta direktīvas tekstā. Pilnīgs saskaņošanas 
līmenis.
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Grozījums Nr. 888
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Patērētājs atteikuma termiņā informē 
tirgotāju par lēmumu atteikties no līguma. 
Patērētājs šo lēmumu var paziņot:
a) izmantojot standarta atteikuma 
veidlapu, kā paredzēts I pielikuma B daļā 
vai citu nepārprotamu paziņojumu uz 
pastāvīga informācijas nesēja; vai
b) nosūtot preci atpakaļ tirgotājam.
Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, kas būtu piemērojamas 
minētajai standarta atteikuma veidlapai.

Or.de

Pamatojums

Šis grozījuma priekšlikums aizstāj iepriekšējo grozījuma Nr. 104. priekšlikumu.

Grozījums Nr. 889
Iliana Ivanova

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz internetā noslēgtiem 
distances līgumiem tirgotājs papildus 
1. punktā minētajām iespējām var dot 
patērētājam iespēju aizpildīt standarta 
atteikuma veidlapu elektroniskā formātā un 
iesniegt to, nosūtot tirgotāja tīmekļa vietnē. 
Šādā gadījumā tirgotājs bez vilcināšanās 
elektroniski nosūta apstiprinājumu par 
šādas atteikuma veidlapas saņemšanu.

2. Attiecībā uz internetā noslēgtiem 
distances līgumiem tirgotājs papildus 
1. punktā minētajām iespējām var dot 
patērētājam iespēju aizpildīt standarta 
atteikuma veidlapu elektroniskā formātā un 
iesniegt to, nosūtot tirgotāja tīmekļa vietnē. 
Šādā gadījumā tirgotājs bez vilcināšanās, 
bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā vienas 
darba dienas laikā pēc atteikuma 
veidlapas saņemšanas, elektroniski nosūta 
apstiprinājumu par šādas atteikuma 
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veidlapas saņemšanu.

Or.en

Grozījums Nr. 890
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz internetā noslēgtiem 
distances līgumiem tirgotājs papildus 
1. punktā minētajām iespējām var dot
patērētājam iespēju aizpildīt standarta 
atteikuma veidlapu elektroniskā formātā un 
iesniegt to, nosūtot tirgotāja tīmekļa vietnē.
Šādā gadījumā tirgotājs bez vilcināšanās 
elektroniski nosūta apstiprinājumu par 
šādas atteikuma veidlapas saņemšanu.

2. Ja tirgotājs attiecībā uz internetā 
noslēgtiem distances līgumiem patērētājam 
dod iespēju aizpildīt standarta atteikuma 
veidlapu elektroniskā formātā un iesniegt 
to, nosūtot tirgotāja tīmekļa vietnē, viņš
bez vilcināšanās elektroniski nosūta 
apstiprinājumu par šādas atteikuma 
veidlapas saņemšanu.

Or.en

Grozījums Nr. 891
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz internetā noslēgtiem 
distances līgumiem tirgotājs papildus 
1. punktā minētajām iespējām var dot
patērētājam iespēju aizpildīt standarta 
atteikuma veidlapu elektroniskā formātā un 
iesniegt to, nosūtot tirgotāja tīmekļa vietnē. 
Šādā gadījumā tirgotājs bez vilcināšanās 
elektroniski nosūta apstiprinājumu par 
šādas atteikuma veidlapas saņemšanu.

2. Attiecībā uz internetā noslēgtiem 
distances līgumiem, ja tirgotājs patērētājam 
dod iespēju aizpildīt standarta atteikuma 
veidlapu elektroniskā formātā un iesniegt 
to, nosūtot tirgotāja tīmekļa vietnē,
tirgotājs bez vilcināšanās elektroniski 
nosūta apstiprinājumu par šādas atteikuma 
veidlapas saņemšanu.

Or.en
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Grozījums Nr. 892
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz internetā noslēgtiem 
distances līgumiem tirgotājs papildus 
1. punktā minētajām iespējām var dot 
patērētājam iespēju aizpildīt standarta
atteikuma veidlapu elektroniskā formātā un 
iesniegt to, nosūtot tirgotāja tīmekļa vietnē. 
Šādā gadījumā tirgotājs bez vilcināšanās 
elektroniski nosūta apstiprinājumu par 
šādas atteikuma veidlapas saņemšanu.

2. Attiecībā uz internetā noslēgtiem 
distances līgumiem tirgotājs papildus 
1. punktā minētajām iespējām var dot 
patērētājam iespēju aizpildīt standartizētu 
Eiropas atteikuma veidlapu elektroniskā 
formātā un iesniegt to, nosūtot tirgotāja 
tīmekļa vietnē. Šādā gadījumā tirgotājs bez 
vilcināšanās elektroniski nosūta 
apstiprinājumu par šādas atteikuma 
veidlapas saņemšanu.

Or.fr

Grozījums Nr. 893
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Papildus 1. un 2. punktā minētajiem 
līdzekļiem tirgotājs var pieņemt arī citā 
veidā iesniegtu atteikuma paziņojumu. 
Izmantojot šo iespēju, viņš minēto 
paziņojumu apstiprina, izmantojot 
pastāvīgu informācijas nesēju.

Or.en

Grozījums Nr. 894
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Līgumslēdzējpuses pilnā mērā 
nodrošina atteikuma gadījumā noteikto 
pienākumu savstarpēju izpildi.
(Šeit norādīts uz atteikuma vispārējām 
juridiskajām sekām.)

Or.de

Grozījums Nr. 895
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
ko tas saņēmis no patērētāja trīsdesmit 
dienās no dienas, kad tirgotājs saņem 
atteikuma paziņojumu.

svītrots

Or.it

Grozījums Nr. 896
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
ko tas saņēmis no patērētāja trīsdesmit 
dienās no dienas, kad tirgotājs saņem 
atteikuma paziņojumu.

1. Nekavējoties un jebkurā gadījumā 
tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, ko 
tas saņēmis no patērētāja trīsdesmit dienās 
no dienas, kad tirgotājs saņem atteikuma 
paziņojumu. Atmaksa tiek veikta, principā 
izmantojot jebkādus maksāšanas 
līdzekļus. Tomēr patērētājs, kas izmantojis 
savas atteikuma tiesības, pēc tirgotāja 
priekšlikuma var izvēlēties citu 
atlīdzināšanas paņēmienu.
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Or.fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nepieļaut tādu praksi, kad patērētājam kā atmaksa sistemātiski tiek 
piedāvāti naudas līdzekļi vai preces, liekot patērētājam ar tirgotāju slēgt jaunu līgumu. 
Protams, ir iespējami izņēmumi, ar nosacījumu, ka patērētājs piekrīt šāda veida atmaksai.

Grozījums Nr. 897
Werner Langen, Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
ko tas saņēmis no patērētāja trīsdesmit 
dienās no dienas, kad tirgotājs saņem 
atteikuma paziņojumu.

1. Tirgotājs atmaksā patērētājam jebkurus 
izdevumus, kurus viņam ir tiesības saņemt 
atpakaļ, trīsdesmit dienās no dienas, kad 
tirgotājs saņem atteikuma paziņojumu; šis 
noteikums neattiecas uz pirkuma 
līgumiem, saskaņā ar kuriem tirgotājam 
atbilstīgi 1. punkta a) apakšpunktam un 
17. pantam tikai tad jāatmaksā attiecīgie 
izdevumi, kad viņš ir saņēmis preces 
atpakaļ vai paņēmis tās no patērētāja.

Or.de

Pamatojums

Direktīvā iekļautais formulējums ir mulsinošs. Nav skaidrs, vai tirgotājam jāatmaksā 
maksājums 30 dienās neatkarīgi no tā, vai patērētājs ir vai nav izpildījis pienākumu nosūtīt 
preci atpakaļ. Skaidri jānosaka, ka tirgotāja pienākums atmaksāt izdevumus ir saistīts ar 
patērētāja pienākumu nosūtīt preces atpakaļ.

Grozījums Nr. 898
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
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ko tas saņēmis no patērētāja trīsdesmit
dienās no dienas, kad tirgotājs saņem 
atteikuma paziņojumu.

ko tas saņēmis no patērētāja iespējami 
ātrāk un ne vēlāk kā piecpadsmit dienās 
no dienas, kad tirgotājs saņem atteikuma 
paziņojumu.

Or.fr

Grozījums Nr. 899
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
ko tas saņēmis no patērētāja trīsdesmit 
dienās no dienas, kad tirgotājs saņem 
atteikuma paziņojumu.

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
ko tas saņēmis no patērētāja, attiecīgā 
gadījumā — arī piegādes izdevumus, 
nekavējoties un ne vēlāk kā trīsdesmit 
dienās no dienas, kad tirgotājs saņem 
atteikuma paziņojumu.

Or.en

Grozījums Nr. 900
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
ko tas saņēmis no patērētāja trīsdesmit 
dienās no dienas, kad tirgotājs saņem 
atteikuma paziņojumu.

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
ko tas saņēmis no patērētāja, attiecīgā 
gadījumā — arī piegādes izdevumus, bez 
nevajadzīgas kavēšanās un jebkurā 
gadījumā ne vēlāk kā trīsdesmit dienās no 
dienas, kad tirgotājs saņem atteikuma 
paziņojumu.

Or.en

Pamatojums

Ja patērētājam, īstenojot atteikuma tiesības, jāmaksā par piegādi, jāparedz, ka tirgotājs 
patērētājam atlīdzina arī maksu par preces nosūtīšanu atpakaļ.
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Grozījums Nr. 901
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
ko tas saņēmis no patērētāja trīsdesmit
dienās no dienas, kad tirgotājs saņem 
atteikuma paziņojumu.

1. Tirgotāja pienākums ir atmaksāt 
patērētājam visu samaksāto summu
nekavējoties un ne vēlāk kā piecpadsmit 
dienās no dienas, kad tirgotājs saņem 
atteikuma paziņojumu. Atmaksa tiek veikta 
ar jebkādiem maksāšanas līdzekļiem, 
saskaņojot to ar patērētāju.

Or.fr

Pamatojums

Svarīgi nodrošināt patērētājam iespēju saņemt atmaksu iespējami ātrāk, turklāt īsākā 
termiņā, nekā to ierosinājusi Komisija (piecpadsmit dienas mēneša vietā). Tirgotājs nedrīkst 
noteikt patērētāja maksāšanas līdzekli (piemēram, kupona izmantošanu), tādēļ lēmums par 
maksāšanas līdzekli jāpieņem kopā ar patērētāju.

Grozījums Nr. 902
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
ko tas saņēmis no patērētāja trīsdesmit 
dienās no dienas, kad tirgotājs saņem 
atteikuma paziņojumu.
.

1. Tirgotājs atmaksā visus maksājumus, ko 
tas saņēmis no patērētāja, bez kavēšanās 
un ne vēlāk kā četrpadsmit dienās no 
dienas, kad tirgotājs saņem atteikuma 
paziņojumu.

Or.el
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Grozījums Nr. 903
Damien Abad, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
ko tas saņēmis no patērētāja trīsdesmit
dienās no dienas, kad tirgotājs saņem 
atteikuma paziņojumu.

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
ko tas saņēmis no patērētāja nekavējoties 
un ne vēlāk kā piecpadsmit dienās no 
dienas, kad tirgotājs saņem atteikuma 
paziņojumu. Atmaksa tiek veikta ar 
jebkādiem maksāšanas līdzekļiem. Tomēr 
patērētājs, kas izmantojis savas atteikuma 
tiesības, pēc tirgotāja priekšlikuma var 
izvēlēties citu atlīdzināšanas paņēmienu.

Or.fr

Pamatojums

Lai izvairītos no tādas prakses, kad patērētājam kā atmaksa sistemātiski tiek piedāvāti 
naudas līdzekļi vai preces, liekot patērētājam ar tirgotāju slēgt līgumu, pantos ir jāiekļauj 
pamatnoteikums, kurā minēts, ka atmaksu veic ar jebkādiem maksāšanas līdzekļiem. Atkāpes 
no šī noteikuma drīkst pieļaut tikai tad, ja patērētājs dod savu piekrišanu attiecībā uz citu 
atmaksas veidu.

Grozījums Nr. 904
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
ko tas saņēmis no patērētāja trīsdesmit 
dienās no dienas, kad tirgotājs saņem 
atteikuma paziņojumu.

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
tostarp piegādes izdevumus, ko tas 
saņēmis no patērētāja, bez nevajadzīgas 
kavēšanās un, jebkurā gadījumā, ne vēlāk 
kā trīsdesmit dienās no dienas, kad 
tirgotājs saņem atteikuma paziņojumu.

Or.en
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Pamatojums

Ja patērētājs atsakās no līguma, viņam ir pienākums nosūtīt preces atpakaļ tirgotājam, 
savukārt tirgotājam ir pienākums atmaksāt visas saņemtās summas. Ir netaisnīgi, nesamērīgi 
un neatbilstīgi ļaut tirgotājam aizturēt atmaksājamo summu līdz brīdim, kad viņš ir saņēmis 
preces atpakaļ.

Grozījums Nr. 905
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
ko tas saņēmis no patērētāja, trīsdesmit 
dienās no dienas, kad tirgotājs saņem 
atteikuma paziņojumu.

1. Tirgotājs atlīdzina visus maksājumus, 
ko tas saņēmis no patērētāja, tūlīt pēc tam, 
kad tirgotājs saņem atteikuma paziņojumu.

Or.de

Pamatojums

Nav nekādu pamatotu iemeslu, kāpēc tirgotājam pēc atteikuma paziņojuma saņemšanas būtu 
vajadzīgas 14 dienas, lai atmaksātu no patērētāja saņemtos maksājumus. Tā kā pakalpojumus 
nevar adot atpakaļ, šajā gadījumā pienākums atmaksāt no patērētāja saņemtos maksājumus 
stājas spēkā no brīža, kad saņemts atteikuma paziņojums.

Grozījums Nr. 906
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
ko tas saņēmis no patērētāja trīsdesmit 
dienās no dienas, kad tirgotājs saņem 
atteikuma paziņojumu.

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
ko tas saņēmis no patērētāja septiņās
dienās no dienas, kad tirgotājs saņem 
atteikuma paziņojumu.

Or.el
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Grozījums Nr. 907
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs atmaksā jebkuru maksājumu, 
ko tas saņēmis no patērētāja trīsdesmit
dienās no dienas, kad tirgotājs saņem 
atteikuma paziņojumu.

1. Tirgotājs atmaksā visus maksājumus, ko 
tas saņēmis no patērētāja, bez nevajadzīgas 
kavēšanās un, jebkurā gadījumā, ne vēlāk 
kā četrpadsmit dienās no dienas, kad 
tirgotājs saņem atteikuma paziņojumu.

Or.en

Grozījums Nr. 908
Tiziano Motti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tirgotājs neatlīdzina izdevumus par 
preču standarta piegādi patērētājam. Ja 
patērētājs nepārprotami norādījis, ka 
vēlas, lai preces piegādā nestandarta 
veidā, tirgotājam nav jāatlīdzina ar šādu 
piegādi saistītās papildu izmaksas.

Or.it

Pamatojums

Tirgotājam būtu jāatlīdzina visi patērētājam radušies izdevumi, tostarp pārvadāšanas 
izmaksas. Šā iemesla dēļ tirgotāji varētu atturēties no tiešsaistes tirdzniecības, jo viņiem būtu 
pienākums atlīdzināt pārvadāšanas izmaksas.

Grozījums Nr. 909
Werner Langen, Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Attiecībā uz pārdošanas līgumiem, kad 
patērētājs vai pēc viņa lūguma kāda trešā 
persona ieguvusi preces īpašumā pirms 
atteikuma termiņa beigām, patērētājs 
nosūta preces vai nodod tās atpakaļ 
tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs 
pilnvarojis tās saņemt, četrpadsmit dienās 
no dienas, kad patērētājs paziņojis 
tirgotājam par atteikuma tiesību 
izmantošanu, izņemot gadījumus, kad 
tirgotājs ir piedāvājis paņemt preces no 
patērētāja.
Patērētājs apmaksā tikai tiešās izmaksas 
par preču nosūtīšanu atpakaļ, kā arī tos 
piegādes izdevumus, kurus patērētājs ir 
piekritis maksāt vai kuri saistīti ar 
patērētāja izvēlētu nestandarta piegādes 
veidu, izņemot gadījumus, kad tirgotājs ir 
piekritis segt šīs izmaksas.

Or.de

Pamatojums

Zur Klarstellung des Verhältnisses von Artikel 16 und 17 wiederholt dieser Änderungsantrag 
Artikel 17 Abs. 1. Der Zusatz zielt darauf ab, den Fall zu klären, in dem die Lieferkosten im 
Vergleich zum Warenwert unverhältnismäßig hoch sind. Diese Kosten können sich bei 
grenzüberschreitenden Lieferungen sogar noch erhöhen. Kann der Gewerbetreibende die 
Lieferkosten nicht zurückverlangen, so wird sich dies insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen belastend auswirken. Auch wäre eine volle Rückerstattung der Lieferkosten 
nicht sinnvoll, wenn z.B. der Verbraucher mehrere Waren bestellt, aber nur einen Teil der 
Lieferung zurückgibt. Der Änderungsantrag versucht, dieses Ungleichgewicht zu korrigieren 
indem gewährleistet wird, dass die Lieferkosten dann vom Verbraucher getragen werden 
müssen, wenn dieser eine Lieferart gewählt hat, die von der üblichen Standardlieferung 
abweicht. Müsste der Gewerbetreibende alle Kosten tragen, würde dies die Entwicklung des 
grenzüberschreitenden Handels beeinträchtigen.

Grozījums Nr. 910
Werner Langen, Kurt Lechner

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

2. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem 
tirgotājs var aizturēt atmaksājamo summu 
līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ 
vai paņēmis tās no patērētāja vai kad 
patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par 
to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā 
no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

svītrots

Or.de

Pamatojums

Šā noteikuma pirmā daļa jau daļēji ir iekļauta iepriekšējā pantā. To nevar teikt par teikuma 
beigu daļu. Lai varētu novērtēt, vai preces vērtība mazinājusies, tirgotājam jābūt iespējai to 
pārbaudīt klātienē. Tāpēc nepietiek ar patērētāja apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas 
atpakaļ.

Grozījums Nr. 911
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem 
tirgotājs var aizturēt atmaksājamo summu 
līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ 
vai paņēmis tās no patērētāja vai kad 
patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par 
to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā 
no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

svītrots

Or.fr

Grozījums Nr. 912
Evelyne Gebhardt

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

2. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem 
tirgotājs var aizturēt atmaksājamo summu 
līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ 
vai paņēmis tās no patērētāja vai kad 
patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par 
to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā 
no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 913
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem 
tirgotājs var aizturēt atmaksājamo summu 
līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ 
vai paņēmis tās no patērētāja vai kad 
patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par 
to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā 
no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Šāds Komisijas ierosinātais noteikums šobrīd ES tiesību aktos nav iekļauts, un tas varētu 
nostādīt patērētāju nepārprotami nelabvēlīgā stāvoklī, tādējādi atturot viņu no atteikuma 
tiesību izmantošanas.

Grozījums Nr. 914
Catherine Stihler

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

2. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem 
tirgotājs var aizturēt atmaksājamo summu 
līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ 
vai paņēmis tās no patērētāja vai kad 
patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par 
to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā 
no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Ja patērētājs atsakās no līguma, viņam būtu pienākums nosūtīt preces atpakaļ tirgotājam, 
savukārt tirgotājam būtu pienākums atlīdzināt visas saņemtās summas. Ir netaisnīgi, 
nesamērīgi un neatbilstīgi ļaut tirgotājam aizturēt atmaksājamo summu līdz brīdim, kad viņš 
preces saņēmis atpakaļ.

Grozījums Nr. 915
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem 
tirgotājs var aizturēt atmaksājamo summu 
līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ 
vai paņēmis tās no patērētāja vai kad 
patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par 
to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā 
no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

svītrots

Or.it

Grozījums Nr. 916
Anja Weisgerber

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

2. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem 
tirgotājs var aizturēt atmaksājamo summu 
līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ 
vai paņēmis tās no patērētāja vai kad 
patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par 
to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā 
no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

svītrots

Or.de

Pamatojums

2. punkts būtu jāsvītro. Nešķiet pareizi likt patērētājam iepriekš samaksāt par preces 
atpakaļatdošanu.

Grozījums Nr. 917
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem
tirgotājs var aizturēt atmaksājamo summu 
līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ 
vai paņēmis tās no patērētāja vai kad 
patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par 
to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā 
no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

2. Attiecībā uz distances līgumiem un 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām par preču piegādi tirgotājs var 
atmaksājamo summu saistīt ar preces 
atpakaļatdošanas noteikumu.

Or.de

Pamatojums

Šis grozījuma priekšlikums aizstāj iepriekšējo grozījuma Nr. 110. priekšlikumu.

Grozījums Nr. 918
Tiziano Motti

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

2. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem 
tirgotājs var aizturēt atmaksājamo summu 
līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ 
vai paņēmis tās no patērētāja vai kad 
patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par 
to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā 
no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

2. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem 
tirgotājs var aizturēt atmaksājamo summu 
līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ 
vai paņēmis tās no patērētāja vai kad 
patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par 
to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā 
no tā, kura no abām darbībām tiek 
izpildīta agrāk.

Or.it

Pamatojums

Tirgotājam būtu jāatlīdzina visi patērētājam radušies izdevumi, tostarp pārvadāšanas 
izmaksas. Šā iemesla dēļ tirgotāji varētu atturēties no tiešsaistes tirdzniecības, jo viņiem būtu 
pienākums atlīdzināt pārvadāšanas izmaksas.

Grozījums Nr. 919
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem 
tirgotājs var aizturēt atmaksājamo summu 
līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ 
vai paņēmis tās no patērētāja vai kad 
patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par 
to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā 
no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

2. Attiecībā uz preču pārdošanas līgumiem 
tirgotājs var aizturēt atmaksājamo summu 
līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ 
vai paņēmis tās no patērētāja vai kad 
patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par 
to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā 
no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk, 
izņemot gadījumus, kad tirgotājs ir 
piedāvājis paņemt preces no patērētāja.

Or.en

Grozījums Nr. 920
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgotājs sedz tiešās izmaksas par preču 
nosūtīšanu atpakaļ, izņemot gadījumus, 
kad patērētājs piekritis segt šīs izmaksas.

Or.el

Grozījums Nr. 921
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz pārdošanas līgumiem, kad 
patērētājs vai pēc viņa lūguma kāda trešā 
persona ieguvusi preces īpašumā pirms 
atteikuma termiņa beigām, patērētājs 
nosūta preces vai nodod tās atpakaļ 
tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs 
pilnvarojis tās saņemt četrpadsmit dienās 
no dienas, kad patērētājs paziņojis 
tirgotājam par atteikuma tiesību 
izmantošanu, izņemot gadījumus, kad 
tirgotājs ir piedāvājis paņemt preces no 
patērētāja.

Attiecībā uz distances līgumiem vai ārpus 
uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem 
par preču piegādi, kad patērētājs vai pēc 
viņa lūguma kāda trešā persona ieguvusi 
preces īpašumā pirms atteikuma termiņa 
beigām, patērētājs nosūta preces vai nodod 
tās atpakaļ tirgotājam vai personai, kuru 
tirgotājs pilnvarojis tās saņemt četrpadsmit 
dienās no dienas, kad patērētājs paziņojis 
tirgotājam par atteikuma tiesību 
izmantošanu, izņemot gadījumus, kad 
tirgotājs ir piedāvājis paņemt preces no 
patērētāja. Patērētājs sedz tikai tiešās 
izmaksas par preču nosūtīšanu atpakaļ, 
izņemot gadījumus, kad tirgotājs vienojies 
ar patērētāju, ka pats apmaksās šos 
izdevumus.

Or.it

Pamatojums

Tirgotājam būtu jāatlīdzina visi patērētājam radušies izdevumi, tostarp pārvadāšanas 
izmaksas. Šā iemesla dēļ tirgotāji varētu atturēties no tiešsaistes tirdzniecības, jo viņiem būtu 
pienākums atlīdzināt pārvadāšanas izmaksas.
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Grozījums Nr. 922
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz pārdošanas līgumiem, kad 
patērētājs vai pēc viņa lūguma kāda trešā 
persona ieguvusi preces īpašumā pirms 
atteikuma termiņa beigām, patērētājs 
nosūta preces vai nodod tās atpakaļ 
tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs 
pilnvarojis tās saņemt četrpadsmit dienās 
no dienas, kad patērētājs paziņojis 
tirgotājam par atteikuma tiesību 
izmantošanu, izņemot gadījumus, kad 
tirgotājs ir piedāvājis paņemt preces no 
patērētāja.

Attiecībā uz pārdošanas līgumiem, kad 
patērētājs vai pēc viņa lūguma kāda trešā 
persona ieguvusi preces īpašumā pirms 
atteikuma termiņa beigām, patērētājs 
nosūta preces vai nodod tās atpakaļ 
tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs 
pilnvarojis tās saņemt, septiņās dienās 
(vienas valsts teritorijā) un četrpadsmit 
dienās (ārvalstīs) no dienas, kad patērētājs 
paziņojis tirgotājam par atteikuma tiesību 
izmantošanu, izņemot gadījumus, kad 
tirgotājs ir piedāvājis paņemt preces no 
patērētāja.

Or.en

Grozījums Nr. 923
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz pārdošanas līgumiem, kad 
patērētājs vai pēc viņa lūguma kāda trešā 
persona ieguvusi preces īpašumā pirms 
atteikuma termiņa beigām, patērētājs 
nosūta preces vai nodod tās atpakaļ 
tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs 
pilnvarojis tās saņemt četrpadsmit dienās 
no dienas, kad patērētājs paziņojis 
tirgotājam par atteikuma tiesību 
izmantošanu, izņemot gadījumus, kad 
tirgotājs ir piedāvājis paņemt preces no 
patērētāja.

Attiecībā uz pārdošanas līgumiem, kad 
patērētājs vai pēc viņa lūguma kāda trešā 
persona ieguvusi preces īpašumā pirms 
atteikuma termiņa beigām, patērētājs 
nosūta preces vai nodod tās atpakaļ 
tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs 
pilnvarojis tās saņemt četrpadsmit dienās 
no dienas, kad patērētājs paziņojis 
tirgotājam par atteikuma tiesību 
izmantošanu.
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Or.de

Grozījums Nr. 924
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz pārdošanas līgumiem, kad 
patērētājs vai pēc viņa lūguma kāda trešā 
persona ieguvusi preces īpašumā pirms 
atteikuma termiņa beigām, patērētājs 
nosūta preces vai nodod tās atpakaļ 
tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs 
pilnvarojis tās saņemt četrpadsmit dienās 
no dienas, kad patērētājs paziņojis 
tirgotājam par atteikuma tiesību 
izmantošanu, izņemot gadījumus, kad 
tirgotājs ir piedāvājis paņemt preces no 
patērētāja.

Attiecībā uz pārdošanas līgumiem, kad 
patērētājs vai pēc viņa lūguma kāda trešā 
persona ieguvusi preces īpašumā pirms 
atteikuma termiņa beigām, patērētājs 
nosūta preces vai nodod tās atpakaļ 
tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs 
pilnvarojis tās saņemt septiņās dienās no 
dienas, kad patērētājs paziņojis tirgotājam 
par atteikuma tiesību izmantošanu, izņemot 
gadījumus, kad tirgotājs ir piedāvājis 
paņemt preces no patērētāja.

Or.de

Grozījums Nr. 925
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz pārdošanas līgumiem, kad 
patērētājs vai pēc viņa lūguma kāda trešā 
persona ieguvusi preces īpašumā pirms 
atteikuma termiņa beigām, patērētājs 
nosūta preces vai nodod tās atpakaļ 
tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs 
pilnvarojis tās saņemt četrpadsmit dienās 
no dienas, kad patērētājs paziņojis 
tirgotājam par atteikuma tiesību 
izmantošanu, izņemot gadījumus, kad 
tirgotājs ir piedāvājis paņemt preces no 
patērētāja.

Attiecībā uz pārdošanas līgumiem, kad 
patērētājs vai pēc viņa lūguma kāda trešā 
persona ieguvusi preces īpašumā pirms 
atteikuma termiņa beigām, patērētājs 
nosūta preces vai nodod tās atpakaļ 
tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs 
pilnvarojis tās saņemt, vai ļaut tirgotājam 
paņemt preces, ja viņš šādu iespēju ir 
piedāvājis, četrpadsmit dienās no dienas, 
kad patērētājs paziņojis tirgotājam par 
atteikuma tiesību izmantošanu.
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Or.en

Grozījums Nr. 926
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz pārdošanas līgumiem, kad 
patērētājs vai pēc viņa lūguma kāda trešā
persona ieguvusi preces īpašumā pirms 
atteikuma termiņa beigām, patērētājs 
nosūta preces vai nodod tās atpakaļ 
tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs 
pilnvarojis tās saņemt četrpadsmit dienās 
no dienas, kad patērētājs paziņojis 
tirgotājam par atteikuma tiesību 
izmantošanu, izņemot gadījumus, kad 
tirgotājs ir piedāvājis paņemt preces no 
patērētāja.

Attiecībā uz pārdošanas līgumiem, kad 
patērētājs vai pēc viņa lūguma kāda trešā 
persona ieguvusi preces īpašumā pirms 
atteikuma termiņa beigām, patērētājs 
nosūta preces vai nodod tās atpakaļ 
tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs 
pilnvarojis tās saņemt septiņās dienās no 
dienas, kad patērētājs paziņojis tirgotājam 
par atteikuma tiesību izmantošanu, izņemot 
gadījumus, kad tirgotājs ir piedāvājis 
paņemt preces no patērētāja.

Or.en

Pamatojums

This amendment is justified to avoid situations which would be too burdensome for the trader. 
The current proposal for Article 17(1) may mean, in certain cases, that the consumer would 
be entitled to be in possession of the good for around 28 days (14 days to communicate 
withdrawal plus 14 extra days from the day of communication to return the goods). This is 
disproportionate and too burdensome on the trader. Additionally the consumer should be 
aware that as soon as he decides to withraw fom the contract, he has to send back the good. It 
is also in the interest of the consumer if he wishes to receive his payment back as soon as 
possible. Full level of harmonization.

Grozījums Nr. 927
Werner Langen, Kurt Lechner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atteikuma termiņā patērētājam, kurš, 
iespējams, vēlēsies izmantot atteikuma 
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tiesības, attiecībā pret preci jāievēro 
rūpības pienākums. Šajā gadījumā 
patērētājs drīkst preci izmantot vai
izmēģināt tikai tādā veidā, kādā viņš to 
drīkstētu darīt veikalā, un tikai tāpēc, lai 
noskaidrotu šīs preces uzbūvi, īpašības un 
kā tā darbojas.

Or.de

Pamatojums

Viena no lielākajām tiešsaistes tirdzniecības problēmām ir preču atpakaļnosūtīšanas tiesību 
ļaunprātīga izmantošana, nopērkot preci īslaicīgai lietošanai, lai pēc tam to nosūtītu atpakaļ 
tirgotājam (piem., līgavas kleitas, plakanekrāna televizori u.c.).Lai veiksmīgāk aizsargātu 
tirgotājus pret šādiem gadījumiem, 31. apsvērumā minētais formulējums būtu jāiekļauj 
direktīvā.

Grozījums Nr. 928
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētājs sedz tikai tiešās izmaksas par 
preču nosūtīšanu atpakaļ, izņemot 
gadījumus, kad tirgotājs ir piekritis segt 
šīs izmaksas.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 929
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētājs sedz tikai tiešās izmaksas par 
preču nosūtīšanu atpakaļ, izņemot 
gadījumus, kad tirgotājs ir piekritis segt 
šīs izmaksas.

svītrots
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Or.el

Grozījums Nr. 930
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētājs sedz tikai tiešās izmaksas par 
preču nosūtīšanu atpakaļ, izņemot 
gadījumus, kad tirgotājs ir piekritis segt šīs 
izmaksas.

Patērētājs sedz tikai tiešās izmaksas par 
preču nosūtīšanu atpakaļ, izņemot 
gadījumus, kad tirgotājs ir piekritis segt šīs 
izmaksas vai kad preču atpakaļsūtīšanas 
izmaksas pārsniedz EUR 50.

Or.fr

Pamatojums

Loģiskāk šķiet ņemt vērā atpakaļsūtīšanas izmaksas, jo, piemēram, apjomīgu preču gadījumā 
izmaksas par preču nosūtīšanu atpakaļ var būt augstākas par pašas preces cenu, tādējādi 
atteikuma tiesības kļūst pilnībā neizmantojamas.

Grozījums Nr. 931
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētājs sedz tikai tiešās izmaksas par 
preču nosūtīšanu atpakaļ, izņemot 
gadījumus, kad tirgotājs ir piekritis segt šīs 
izmaksas.

Izdevumus par preces/preču nosūtīšanu 
atpakaļ apmaksā tirgotājs, izņemot 
gadījumus, kad līgumā noteikts citādi.

Or.en

Grozījums Nr. 932
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētājs sedz tikai tiešās izmaksas par 
preču nosūtīšanu atpakaļ, izņemot 
gadījumus, kad tirgotājs ir piekritis segt šīs 
izmaksas.

Patērētājs sedz tikai tiešās izmaksas par 
preču nosūtīšanu atpakaļ. Viņš šos 
izdevumus neapmaksā, ja tirgotājs ir 
piekritis segt šīs izmaksas vai ja preču 
atpakaļsūtīšanas maksa pārsniedz 
EUR 50.

Or.en

Grozījums Nr. 933
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tirgotājs apmaksā izdevumus par 
preces nosūtīšanu atpakaļ, ja šīs preces 
cena pārsniedz EUR 20.

Or.en

Grozījums Nr. 934
Werner Langen, Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda 
veida vērtības mazināšanos, ja preces 
izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo 
preču īpašības un kā tās darbojas, bet 
citos nolūkos. Patērētājs neatbild par 
preču vērtības mazināšanos gadījumos, 
kad tirgotājs nav to informējis par 
atteikuma tiesībām saskaņā ar 9. panta 
b) apakšpunktu. Attiecībā uz pakalpojumu 
līgumiem, uz kuriem attiecas atteikuma 
tiesības, patērētājs atteikuma termiņā 
nesedz nekādas izmaksas par sniegtajiem 

2. Patērētājs atbild par preču jebkāda veida 
vērtības mazināšanos, ja viņš nav izpildījis 
17. panta 1. punktā minētos pienākumus.
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pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji.

Or.de

Pamatojums

Gramatisks precizējums, svītrojot vārdu „tikai”, skaidri nosaka, ka attiecīgajā situācijā 
patērētājs uzņemas pilnīgu atbildību. Pārējā daļa atbilst iepriekš ierosinātajam 17. panta 
1. punkta a) apakšpunkta grozījumam.

Grozījums Nr. 935
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda 
veida vērtības mazināšanos, ja preces 
izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo 
preču īpašības un kā tās darbojas, bet citos 
nolūkos. Patērētājs neatbild par preču 
vērtības mazināšanos gadījumos, kad 
tirgotājs nav to informējis par atteikuma 
tiesībām saskaņā ar 9. panta b) punktu. 
Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem, uz 
kuriem attiecas atteikuma tiesības,
patērētājs atteikuma termiņā nesedz 
nekādas izmaksas par sniegtajiem 
pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji.

2. Patērētājs neatbild par:

a) priekšmeta jebkāda veida vērtības 
mazināšanos, ja preces izmantotas nevis 
tāpēc, lai noskaidrotu šo preču īpašības un 
kā tās darbojas, bet citos nolūkos;

b) jebkādu priekšmetam nodarītu 
kaitējumu, tā nozaudēšanu vai 
bojājumiem, ar noteikumu, ka patērētājs ir 
atbilstīgi rūpējies par šo priekšmetu, lai 
izvairītos no šāda kaitējuma, 
nozaudēšanas vai bojāšanas.

Or.en
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Grozījums Nr. 936
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda 
veida vērtības mazināšanos, ja preces 
izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo 
preču īpašības un kā tās darbojas, bet 
citos nolūkos. Patērētājs neatbild par 
preču vērtības mazināšanos gadījumos, 
kad tirgotājs nav to informējis par 
atteikuma tiesībām saskaņā ar 9. panta 
b) punktu. Attiecībā uz pakalpojumu 
līgumiem, uz kuriem attiecas atteikuma 
tiesības, patērētājs atteikuma termiņā 
nesedz nekādas izmaksas par sniegtajiem 
pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji.

2. Patērētājam nav jāmaksā par:

a) jebkuru saskaņā ar līgumu saņemtu 
priekšmetu jebkāda veida vērtības 
mazināšanos, kas radusies, pārbaudot un 
izmēģinot šo priekšmetus;
b) jebkādu jebkuram saskaņā ar līgumu 
saņemtam priekšmetam nodarītu 
kaitējumu, tā nozaudēšanu vai 
bojājumiem, ar noteikumu, ka patērētājs ir 
atbilstīgi rūpējies par šo priekšmetu, lai 
izvairītos no šāda kaitējuma nodarīšanas, 
nozaudēšanas vai bojāšanas.

Or.en

Pamatojums

Ierosinātais noteikums, kas ļauj tirgotājam pieprasīt atlīdzināt ar preces vērtības 
mazināšanos saistītos zaudējumus, ko radījusi preču lietošana tām paredzētajā nolūkā, šobrīd 
ES tiesību aktos nav iekļauts, tāpēc patērētāji varētu atturēties no atteikuma tiesību 
izmantošanas.
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Grozījums Nr. 937
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda 
veida vērtības mazināšanos, ja preces 
izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo 
preču īpašības un kā tās darbojas, bet citos 
nolūkos. Patērētājs neatbild par preču 
vērtības mazināšanos gadījumos, kad 
tirgotājs nav to informējis par atteikuma 
tiesībām saskaņā ar 9. panta
b) apakšpunktu. Attiecībā uz pakalpojumu 
līgumiem, uz kuriem attiecas atteikuma 
tiesības, patērētājs atteikuma termiņā 
nesedz nekādas izmaksas par sniegtajiem 
pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji.

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda 
veida vērtības mazināšanos, ja preces 
izmantotas nevis tāpēc, lai izpētītu šo preču
uzbūvi, īpatnības un darbības veidus, bet 
citos nolūkos. Patērētājs neatbild par preču 
vērtības mazināšanos gadījumos, kad 
tirgotājs nav to informējis par atteikuma 
tiesībām saskaņā ar 10. panta 1. punktu un 
11. panta 4. punktu. Attiecībā uz
atteikuma termiņā sniegtiem 
pakalpojumiem, uz kuriem attiecas 
atteikuma tiesības un kurus nav iespējams 
atdot atpakaļ, patērētājs atlīdzina 
tirgotājam izmantotā vai neatdodamā 
pakalpojuma vērtību tādā mērā, kādā viņš 
to saņēmis.

Or.de

Pamatojums

Noteikums, ka attiecībā uz pakalpojumu līgumiem, uz kuriem attiecas atteikuma tiesības, nav 
jāatlīdzina nekādas izmaksas par atteikuma termiņā pilnībā vai daļēji saņemtiem 
pakalpojumiem, neatbilst civillikuma pamatprincipiem.

Grozījums Nr. 938
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda 
veida vērtības mazināšanos, ja preces 
izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo 
preču īpašības un kā tās darbojas, bet 
citos nolūkos. Patērētājs neatbild par 
preču vērtības mazināšanos gadījumos, 

2. Patērētājam nav jāmaksā par:



AM\836858LV.doc 129/223 PE452.544v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

kad tirgotājs nav to informējis par 
atteikuma tiesībām saskaņā ar 9. panta 
b) punktu. Attiecībā uz pakalpojumu 
līgumiem, uz kuriem attiecas atteikuma 
tiesības, patērētājs atteikuma termiņā 
nesedz nekādas izmaksas par sniegtajiem 
pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji.

a) jebkuru saskaņā ar līgumu saņemto 
priekšmetu jebkāda veida vērtības 
mazināšanos, kas radusies, pārbaudot un 
izmēģinot šo priekšmetu;
b) jebkādu jebkuram saskaņā ar līgumu 
saņemtam priekšmetam nodarītu 
kaitējumu, tā nozaudēšanu vai 
bojājumiem, ar noteikumu, ka patērētājs ir 
atbilstīgi rūpējies par šo priekšmetu, lai 
izvairītos no šāda kaitējuma nodarīšanas, 
nozaudēšanas vai bojāšanas.

Or.en

Grozījums Nr. 939
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda 
veida vērtības mazināšanos, ja preces 
izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo 
preču īpašības un kā tās darbojas, bet citos 
nolūkos. Patērētājs neatbild par preču 
vērtības mazināšanos gadījumos, kad 
tirgotājs nav to informējis par atteikuma 
tiesībām saskaņā ar 9. panta 
b) apakšpunktu. Attiecībā uz pakalpojumu 
līgumiem, uz kuriem attiecas atteikuma 
tiesības, patērētājs atteikuma termiņā 
nesedz nekādas izmaksas par sniegtajiem 
pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji.

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda 
veida vērtības mazināšanos, ja preces 
izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo 
preču īpašības un kā tās darbojas, bet citos 
nolūkos. Šis noteikums neattiecas uz
ātrbojīgām precēm, kas varētu zaudēt 
vērtību. Attiecībā uz pakalpojumu 
līgumiem, uz kuriem attiecas atteikuma 
tiesības, patērētājs atteikuma termiņā 
nesedz nekādas izmaksas par sniegtajiem 
pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji.

Or.en
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Pamatojums

Preses izdevumi sava īpašā uzdevuma dēļ ļoti ātri zaudē vērtību. Tāpēc patērētājam nav 
pienākums atdot šīs preces.

Grozījums Nr. 940
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda 
veida vērtības mazināšanos, ja preces 
izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo 
preču īpašības un kā tās darbojas, bet citos 
nolūkos. Patērētājs neatbild par preču 
vērtības mazināšanos gadījumos, kad 
tirgotājs nav to informējis par atteikuma 
tiesībām saskaņā ar 9. panta 
b) apakšpunktu. Attiecībā uz pakalpojumu 
līgumiem, uz kuriem attiecas atteikuma 
tiesības, patērētājs atteikuma termiņā 
nesedz nekādas izmaksas par sniegtajiem 
pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji.

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda 
veida vērtības mazināšanos, ja preces 
izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo 
preču īpašības un kā tās darbojas, bet citos 
nolūkos. Patērētājs neatbild par preču 
vērtības mazināšanos gadījumos, kad 
tirgotājs nav to informējis par atteikuma 
tiesībām saskaņā ar 9. panta 
b) apakšpunktu. Attiecībā uz pakalpojumu 
līgumiem, uz kuriem attiecas atteikuma 
tiesības, patērētājs atteikuma termiņā 
nesedz nekādas izmaksas par sniegtajiem 
pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji, ja 
tirgotājs nav sniedzis informāciju saskaņā 
ar 5. panta 1. punkta e) apakšpunktu vai 
ja patērētājs saskaņā ar 10. panta 
1. punkta a) apakšpunktu vai 11. panta 4. 
punkta a) apakšpunktu nav lūdzis sniegt 
pakalpojumu atteikuma periodā.

Or.en

Grozījums Nr. 941
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda 
veida vērtības mazināšanos, ja preces 

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda 
veida vērtības mazināšanos, ja preces 
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izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo 
preču īpašības un kā tās darbojas, bet citos 
nolūkos. Patērētājs neatbild par preču 
vērtības mazināšanos gadījumos, kad 
tirgotājs nav to informējis par atteikuma 
tiesībām saskaņā ar 9. panta b) punktu.
Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem, uz 
kuriem attiecas atteikuma tiesības, 
patērētājs atteikuma termiņā nesedz
nekādas izmaksas par sniegtajiem 
pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji.

izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo 
preču īpašības un kā tās darbojas, bet citos 
nolūkos. Attiecībā uz pakalpojumu 
līgumiem, uz kuriem attiecas atteikuma 
tiesības, patērētājs atteikuma termiņā sedz
visas izmaksas par sniegtajiem 
pakalpojumiem pilnībā vai daļēji.

Or.de

Grozījums Nr. 942
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda 
veida vērtības mazināšanos, ja preces 
izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo 
preču īpašības un kā tās darbojas, bet citos 
nolūkos. Patērētājs neatbild par preču 
vērtības mazināšanos gadījumos, kad 
tirgotājs nav to informējis par atteikuma 
tiesībām saskaņā ar 9. panta b) punktu.
Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem, uz 
kuriem attiecas atteikuma tiesības,
patērētājs atteikuma termiņā nesedz 
nekādas izmaksas par sniegtajiem 
pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji.

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda 
veida vērtības mazināšanos, ja preces 
izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo 
preču īpašības un kā tās darbojas, bet citos 
nolūkos. Patērētājs neatbild par preču 
vērtības mazināšanos gadījumos, kad 
tirgotājs nav to informējis par atteikuma 
tiesībām saskaņā ar 9. panta b) punktu.

Or.en

Grozījums Nr. 943
Werner Langen, Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Patērētājs neatbild par preču vērtības 
mazināšanos gadījumos, kad tirgotājs nav 
to informējis par atteikuma tiesībām 
saskaņā ar 9. panta b) punktu.

Or.de

Pamatojums

Lai ievērotu iepriekš ierosināto grozījumu secību, 17. panta daļā ierosinātais noteikums 
jāiekļauj atsevišķā punktā.

Grozījums Nr. 944
Werner Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem, 
uz kuriem attiecas atteikuma tiesības, 
patērētājs atteikuma termiņā nesedz 
nekādas izmaksas par sniegtajiem 
pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji.

Or.de

Pamatojums

Lai ievērotu iepriekš ierosināto grozījumu secību, 17. panta daļā ierosinātais noteikums 
jāiekļauj atsevišķā punktā. Turklāt pakalpojumu līgumi jāiekļauj atsevišķā punktā. Svarīgi ir 
arī paskaidrot, ka atteikuma tiesības nevar izmantot tādā gadījumā, kad patērētājs lūdzis 
sniegt pakalpojumu.

Grozījums Nr. 945
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem 
patērētājs sedz vienīgi tos izdevumus, kas 
radušies līdz atteikuma brīdim, ja 
patērētājs nepārprotami lūdzis 
nekavējoties sākt līgumsaistību izpildi. 
Šīm izmaksām jābūt samērīgām un 
jāatbilst sniegtā pakalpojuma vērtībai.

Or.en

Grozījums Nr. 946
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Patērētājs nesedz nekādus citus 
izdevumus, kas radušies, izmantojot 
atteikuma tiesības, izņemot šajā pantā 
minētos.

Or.en

Grozījums Nr. 947
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem 
patērētājs sedz visus izdevumus, kas 
radušies līdz atteikuma brīdim, ja 
patērētājs nepārprotami lūdzis 
nekavējoties sākt līgumsaistību izpildi. 
Šīm izmaksām jābūt samērīgām un 
jāatbilst līdz atteikuma brīdim sniegtā 
pakalpojuma vērtībai.

Or.en
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Grozījums Nr. 948
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Patērētājs nesedz nekādus citus 
izdevumus, kas radušies, izmantojot 
atteikuma tiesības, izņemot šajā pantā 
minētos.

Or.en

Grozījums Nr. 949
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem 
patērētājs sedz visus pamatotos 
izdevumus, kas radušies līdz atteikuma 
brīdim, ja patērētājs nepārprotami lūdzis 
nekavējoties sākt līgumsaistību izpildi.

Or.en

Pamatojums

Prasība patērētājam atlīdzināt visus izdevumus, kas saistīti ar preces vērtības mazināšanos, 
būtiski negatīvi ietekmētu patērētāja atteikuma tiesības, mudinot patērētājus neizmantot
atteikuma tiesības. Tā kā ir arī grūti noteikt, cik lielā mērā preces vērtība ir mazinājusies, gan 
uzņēmumam, gan patērētājiem rastos ievērojami un nevajadzīgi sarežģījumi. Līdzīgas tiesības 
jau ir ieviestas Apvienotajā Karalistē, un šo iemeslu dēļ tirgotājiem reti nākas aizvietot 
bojātas preces.
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Grozījums Nr. 950
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Patērētājs nesedz nekādus citus 
izdevumus, kas radušies, izmantojot 
atteikuma tiesības, izņemot šajā pantā 
minētos.

Or.en

Pamatojums

Prasība patērētājam atlīdzināt visus izdevumus, kas saistīti ar preces vērtības mazināšanos, 
būtiski negatīvi ietekmētu patērētāja atteikuma tiesības, mudinot patērētājus atteikties no 
atteikuma tiesību izmantošanas. Tā kā ir arī grūti noteikt, cik lielā mērā preces vērtība ir 
mazinājusies, gan uzņēmumam, gan patērētājiem rastos ievērojami un nevajadzīgi 
sarežģījumi. Līdzīgas tiesības jau ir ieviestas Apvienotajā Karalistē, un šo iemeslu dēļ 
tirgotājiem reti nākas aizvietot bojātas preces.

Grozījums Nr. 951
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nedrīkst izdot vai uzturēt 
spēkā šajā pantā minētajiem neatbilstīgus 
noteikumus, arī tādos gadījumos, ja šo 
noteikumu dēļ paaugstinātos vai 
pazeminātos patērētāju aizsardzības 
līmenis.

Or.de

Grozījums Nr. 952
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem, 
kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām 
(tostarp tādiem pakalpojumiem, kuros 
iekļautas preces) un uz kuriem attiecas 
atteikuma tiesības, patērētājs atteikuma 
termiņā nesedz nekādas izmaksas par 
sniegtajiem pakalpojumiem vai ar sniegto 
pakalpojumu saistītām precēm ne pilnībā, 
ne daļēji, ja tirgotājs nav sniedzis 
informāciju saskaņā ar 9. panta 1. punkta 
b) un g) apakšpunktu, vai nav lūdzis 
patērētājam iesniegt pieprasījumu 
saskaņā ar 10. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu.

Or.en

Grozījums Nr. 953
Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja patērētājs izmanto atteikuma 
tiesības pēc tam, kad saskaņā ar 10. panta 
2. punkta a) apakšpunktu lūdzis 
tirgotājam sniegt pakalpojumu, patērētājs 
maksā tirgotājam samērīgu summu:
a) kas attiecībā pret līgumā minēto 
summu nepārsniedz pakalpojuma vērtību, 
ko patērētājs saņēmis līdz brīdim, kad viņš 
paziņojis tirgotājam par atteikuma tiesību 
izmantošanu;
b) par jebkuru 2. pantā definētu 
pakalpojuma sniegšanai nepieciešamu 
preču jebkāda veida vērtības 
mazināšanos.

Or.en
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Grozījums Nr. 954
Morten Løkkegaard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem, 
uz kuriem attiecas atteikuma tiesības, 
patērētājs tikai tad sedz visus izdevumus, 
kas radušies līdz atteikuma brīdim, ja viņš
nepārprotami lūdzis sākt līgumsaistību 
izpildi pirms atteikuma termiņa beigām. 
Šīm izmaksām jābūt samērīgām un 
jāatbilst līdz atteikuma brīdim sniegtā 
pakalpojuma vērtībai.

Or.en

Grozījums Nr. 955
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saistībā ar distances līgumiem 
atteikuma tiesības nepiemēro:

1. Saistībā ar distances līgumiem un ārpus 
uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem
patērētājs nevar izmantot tiesības 
atteikties no līguma:

Or.el

Grozījums Nr. 956
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saistībā ar distances līgumiem atteikuma 
tiesības nepiemēro:

1. Saistībā ar distances līgumiem un ārpus 
uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem
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atteikuma tiesības nepiemēro:

Or.de

Grozījums Nr. 957
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saistībā ar distances līgumiem atteikuma 
tiesības nepiemēro:

1. Saistībā ar distances līgumiem un ārpus 
uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem
atteikuma tiesības nepiemēro:

Or.de

Grozījums Nr. 958
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saistībā ar distances līgumiem atteikuma 
tiesības nepiemēro:

1. Saistībā ar distances līgumiem vai
gadījumos, kad atteikšanās no līguma nav 
iespējama preces veida, paša produkta vai 
pakalpojuma būtības dēļ, atteikuma 
tiesības nepiemēro:

Or.en

Grozījums Nr. 959
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Dalībvalstis valsts tiesību aktos drīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
ir stingrāki vai mazāk stingri nekā šajā 
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pantā paredzētie noteikumi, lai 
nodrošinātu augstāku patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or.fr

Pamatojums

Šajā grozījumā precizēts, ka attiecībā uz 19. pantu galvenā nozīme ir minimālai 
saskaņošanai.

Grozījums Nr. 960
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakalpojumiem, ja ar patērētāja 
iepriekš skaidri paustu piekrišanu ir 
sākusies to izpilde pirms 12. pantā minētā 
četrpadsmit dienu termiņa beigām;

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 961
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakalpojumiem, ja ar patērētāja 
iepriekš skaidri paustu piekrišanu ir 
sākusies to izpilde pirms 12. pantā minētā 
četrpadsmit dienu termiņa beigām;

svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 962
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakalpojumiem, ja ar patērētāja 
iepriekš skaidri paustu piekrišanu ir 
sākusies to izpilde pirms 12. pantā minētā 
četrpadsmit dienu termiņa beigām;

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 963
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakalpojumiem, ja ar patērētāja 
iepriekš skaidri paustu piekrišanu ir 
sākusies to izpilde pirms 12. pantā minētā 
četrpadsmit dienu termiņa beigām;

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 964
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakalpojumiem, ja ar patērētāja iepriekš 
skaidri paustu piekrišanu ir sākusies to 
izpilde pirms 12. pantā minētā četrpadsmit 
dienu termiņa beigām;

a) pakalpojumu līgumiem, ja pirms 
atteikuma tiesību izmantošanas ar 
patērētāja iepriekš skaidri paustu 
piekrišanu abas līgumslēdzējpuses ir 
pilnībā izpildījušas līgumsaistības;

Or.de
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Pamatojums

Das Erlöschen des Widerrufsrechts bereits mit Beginn der Ausführung der Dienstleistung hat 
sich in der Praxis nicht bewährt. Eine solche Regelung erleichtert unseriöse 
Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit unerlaubter Telefonwerbung und so genannten 
Kostenfallen im Internet. Oftmals geht es um Dauerschuldverhältnisse, beispielsweise 
Abonnements von Klingeltönen. Die Gewerbetreibenden lassen den Verbraucher über die 
Entgeltlichkeit der Leistung im Unklaren und berufen sich dann darauf, der Verbraucher 
habe durch sein Verhalten der zunächst teilweisen Ausführung der Dienstleistung zugestimmt 
und könne daher nicht mehr widerrufen.

Grozījums Nr. 965
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakalpojumiem, ja ar patērētāja 
iepriekš skaidri paustu piekrišanu ir 
sākusies to izpilde pirms 12. pantā minētā 
četrpadsmit dienu termiņa beigām;

svītrots

Or.el

Grozījums Nr. 966
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakalpojumiem, ja ar patērētāja iepriekš 
skaidri paustu piekrišanu ir sākusies to 
izpilde pirms 12. pantā minētā četrpadsmit 
dienu termiņa beigām;

a) pakalpojumiem, ja ir sākusies to izpilde 
pirms 12. pantā minētā četrpadsmit dienu 
termiņa beigām, ar piekrišanu, ko 
patērētājs iepriekš skaidri devis, 
izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju;
šādā gadījumā šī piekrišana jāsniedz arī 
attiecībā uz atteikšanos no savām 
atteikuma tiesībām;

Or.fr
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Grozījums Nr. 967
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakalpojumiem, ja ar patērētāja iepriekš 
skaidri paustu piekrišanu ir sākusies to 
izpilde pirms 12. pantā minētā četrpadsmit 
dienu termiņa beigām;

a) pakalpojumiem, ja ar patērētāja iepriekš 
skaidri paustu piekrišanu uz pastāvīga 
informācijas nesēja ir sākusies to izpilde 
pirms 12. pantā minētā trīsdesmit dienu 
termiņa beigām;

Or.el

Grozījums Nr. 968
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakalpojumiem, ja ar patērētāja iepriekš 
skaidri paustu piekrišanu ir sākusies to 
izpilde pirms 12. pantā minētā četrpadsmit 
dienu termiņa beigām;

a) pakalpojumiem, ja ar patērētāja iepriekš 
skaidri paustu piekrišanu uz pastāvīga 
informācijas nesēja ir sākusies to izpilde 
pirms 12. pantā minētā četrpadsmit dienu 
termiņa beigām (attiecībā uz pārdošanas 
vai pakalpojumu līgumiem vai jauktiem 
pakalpojumu līgumiem);

Or.it

Pamatojums

Jautājums par jauktiem līgumiem, kas attiecas gan uz precēm, gan pakalpojumiem, nav 
risināts atbilstīgi. Piemēram, patērētājam, kurš nopircis telefonu un sācis lietot gan telefonu, 
gan attiecīgo telekomunikāciju pakalpojumu, ir tiesības atdot atpakaļ telefonu, bet viņam nav 
tiesību atteikties no attiecīgā telekomunikāciju pakalpojumu līguma.
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Grozījums Nr. 969
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) preču piegādei vai pakalpojumiem, 
kuru cena ir atkarīga no svārstībām 
finanšu tirgū, ko tirgotājs nevar kontrolēt;

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 970
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) preču piegādei vai pakalpojumiem, 
kuru cena ir atkarīga no svārstībām 
finanšu tirgū, ko tirgotājs nevar kontrolēt;

svītrots

Or.de

Pamatojums

Šis noteikums šķiet neizpildāms.

Grozījums Nr. 971
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) preču piegādei vai pakalpojumiem, kuru 
cena ir atkarīga no svārstībām finanšu 
tirgū, ko tirgotājs nevar kontrolēt;

b) preču piegādei vai sniegtajiem
pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no 
svārstībām tirgū, ko tirgotājs nevar 
kontrolēt un kas var rasties atteikuma 
termiņā;
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Or.de

Grozījums Nr. 972
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc 
patērētāja specifikācijām vai ir 
nepārprotami personalizētas, vai var ātri 
sabojāties, vai kurām drīz beidzas 
derīguma termiņš;

c) tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc 
patērētāja specifikācijām vai ir 
nepārprotami personalizētas, vai var ātri 
sabojāties vai, ja atteikšanās no līguma 
nav iespējama preces veida, paša 
produkta vai pakalpojuma būtības dēļ;

Or.de

Grozījums Nr. 973
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc 
patērētāja specifikācijām vai ir 
nepārprotami personalizētas, vai var ātri 
sabojāties, vai kurām drīz beidzas 
derīguma termiņš;

c) tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc 
patērētāja specifikācijām vai ir 
nepārprotami personalizētas;

Or.el

Grozījums Nr. 974
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc c) līgumiem, attiecībā uz kuriem 
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patērētāja specifikācijām vai ir 
nepārprotami personalizētas, vai var ātri 
sabojāties, vai kurām drīz beidzas 
derīguma termiņš;

patērētājs ārkārtas gadījumā ir lūdzis 
tirgotājam nekavējoties izpildīt līgumā 
noteikto; ja tirgotājs šādā gadījumā sniedz 
papildu pakalpojumus vai pārdod papildu 
preces tām, kas patērētājam minētajā 
ārkārtas gadījumā ir noteikti 
nepieciešamas, atteikuma tiesības piemēro 
šiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

Or.de

Pamatojums

Nešķiet pareizi apvienot izņēmumus attiecībā uz atteikuma tiesībām saistībā ar distances 
līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Tāpēc varētu rasties situācijas, 
kad gadījumus, kad saistībā ar distances līgumiem atteikuma tiesības pamatoti nepiemēro, 
nepamatoti attiecinātu arī uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem.

Grozījums Nr. 975
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tādu preču piegādei, kas var ātri 
sabojāties, vai kurām drīz beidzas 
derīguma termiņš;

Or.el

Grozījums Nr. 976
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) īpašiem pakalpojumiem, kurus sniedz, 
izpildot patērētāja personiskas, 
individuālas vajadzības un vēlmes un 
kuru sagatavošanā tirgotājam jāiegulda 
papildu līdzekļi un kurus tirgotājs citos 
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apstākļos nevar izmantot;

Or.de

Grozījums Nr. 977
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pārtikas, dzērienu vai citu no higiēnas 
prasībām atkarīgu preču piegādei, ja 
patērētājs pēc iepriekšējas informācijas 
par atteikuma tiesību nepiemērošanu ir 
atvēris iepakojumu vai noņēmis 
iepakojuma plombu;

Or.de

Pamatojums

Šis grozījuma priekšlikums aizstāj iepriekšējo grozījuma Nr. 118 priekšlikumu.

Grozījums Nr. 978
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) attiecībā uz līgumiem, kuru 
apstiprināšanu saskaņā ar dalībvalstu
tiesību aktu noteikumiem veicinājusi 
juridiski neatkarīga un objektīva valsts 
amatpersona, kura, sniedzot visaptverošu 
juridisku konsultāciju, nodrošina, lai 
patērētājs līgumu noslēgtu pārdomāti un 
apzinoties visas juridiskās saistības.

Or.de
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Grozījums Nr. 979
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pārtikas produktu, dzērienu un citu no 
higiēnas viedokļa viegli ietekmējamu 
preču piegādei, kuru iepakojumu vai 
plombu patērētājs ir atvēris, un tādu 
produktu piegādei, kuri apdraud drošumu 
un veselību, ja, izmantojot atteikšanās 
tiesības, tos nosūta atpakaļ četrpadsmit 
dienu laikā;

Or.fr

Grozījums Nr. 980
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) precēm, kuras patērētāja rīcības dēļ 
zaudējušas preces izskatu un kuras 
tirgotājs nevar atkārtoti pārdot vai var 
pārdot par ievērojami zemāku cenu, jo 
īpaši tādos gadījumos, kad šīs preces 
saskārušās ar citām vielām vai kad tās 
nav iespējams pārdot veselības 
aizsardzības vai higiēnas prasību dēļ;

Or.de

Pamatojums

Šādiem produktiem nebūtu jāpiemēro atteikuma tiesības, pretējā gadījumā tirgotāji šādus 
produktus izvairīsies piedāvāt distances tirdzniecībā vai ārpus uzņēmuma telpām. Tādējādi 
ievērojami mazinātos patērētājiem piedāvāto produktu klāsts, jeb šiem produktiem būtu
jāaprēķina ievērojami augstāka cena.
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Grozījums Nr. 981
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) līgumiem, attiecībā uz kuriem 
patērētājs ārkārtas gadījumā ir lūdzis 
tirgotājam nekavējoties izpildīt līgumā 
noteikto; ja tirgotājs šādā gadījumā sniedz 
papildu pakalpojumus vai pārdod papildu 
preces tām, kas patērētājam minētajā 
ārkārtas gadījumā ir noteikti 
nepieciešamas, atteikuma tiesības piemēro 
šiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

Or.de

Grozījums Nr. 982
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Īpašiem pakalpojumiem, kurus sniedz, 
izpildot patērētāja personiskas, 
individuālas vajadzības un vēlmes un 
kuru sagatavošanā tirgotājam jāiegulda 
papildu līdzekļi un kurus tirgotājs citos 
apstākļos nevar izmantot;

Or.de

Grozījums Nr. 983
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – cc apakšpunkts – (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) īpašiem pakalpojumiem, kurus sniedz, 
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izpildot patērētāja personiskas, 
individuālas vajadzības un vēlmes un 
kuru sagatavošanā tirgotājam jāiegulda 
papildu līdzekļi un kurus tirgotājs citos 
apstākļos nevar izmantot;

Or.de

Pamatojums

Atteikuma tiesību nepiemērošana šajos konkrētajos gadījumos nebūtiski ietekmē patērētāja 
intereses, jo abām pusēm iepriekš jāvienojas par patērētāja konkrēto vēlmju izpildi.

Grozījums Nr. 984
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts – (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pārtikas preču, alkoholisko dzērienu 
vai citu no higiēnas prasībām atkarīgu 
preču piegādei, vai precēm, kuras atdot 
atpakaļ atteikuma periodā varētu būt 
bīstami no higiēnas viedokļa;

Or.en

Grozījums Nr. 985
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vīna piegādei, par kura cenu panākta 
vienošanās pārdošanas līguma 
noslēgšanas laikā un kura piegādi var 
veikt tikai pēc 22. panta 1. punktā minētā 
termiņa, un kura patiesā vērtība ir cieši 
saistīta ar tirgus svārstībām, ko tirgotājs 
nevar kontrolēt;

svītrots
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Or.de

Grozījums Nr. 986
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vīna piegādei, par kura cenu panākta 
vienošanās pārdošanas līguma 
noslēgšanas laikā un kura piegādi var 
veikt tikai pēc 22. panta 1. punktā minētā 
termiņa, un kura patiesā vērtība ir cieši 
saistīta ar tirgus svārstībām, ko tirgotājs 
nevar kontrolēt;

svītrots

Or.de

Pamatojums

Šis grozījuma priekšlikums aizstāj iepriekšējo grozījuma Nr. 121 priekšlikumu.

Grozījums Nr. 987
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vīna piegādei, par kura cenu panākta 
vienošanās pārdošanas līguma 
noslēgšanas laikā un kura piegādi var 
veikt tikai pēc 22. panta 1. punktā minētā 
termiņa, un kura patiesā vērtība ir cieši 
saistīta ar tirgus svārstībām, ko tirgotājs 
nevar kontrolēt;

svītrots

Or.de
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Grozījums Nr. 988
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vīna piegādei, par kura cenu panākta 
vienošanās pārdošanas līguma noslēgšanas 
laikā un kura piegādi var veikt tikai pēc 
22. panta 1. punktā minētā termiņa, un kura 
patiesā vērtība ir cieši saistīta ar tirgus 
svārstībām, ko tirgotājs nevar kontrolēt;

d) alkoholisko dzērienu piegādei, par kura 
cenu panākta vienošanās pārdošanas 
līguma noslēgšanas laikā un kura piegādi 
var veikt tikai pēc 22. panta 1. punktā 
minētā termiņa, un kura patiesā vērtība ir 
cieši saistīta ar tirgus svārstībām, ko 
tirgotājs nevar kontrolēt;

Or.en

Pamatojums

Alkoholisko dzērienu piegāde ilgu laiku pēc pirkuma līguma noslēgšanas („en primeur”) 
neattiecas tikai uz vīnu. Piemēram, alkoholiskos dzērienus, kuri tiek izturēti mucās, var 
iegādāties, vienojoties, ka tos piegādās pēc vairākiem gadiem, kad attiecīgie alkoholiskie 
dzērieni būs gatavi. Tāpēc ir lietderīgi paplašināt šā noteikuma darbības jomu, iekļaujot tajā 
citus alkoholiskos dzērienus.

Grozījums Nr. 989
George Lyon

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vīna piegādei, par kura cenu panākta 
vienošanās pārdošanas līguma noslēgšanas 
laikā un kura piegādi var veikt tikai pēc 
22. panta 1. punktā minētā termiņa, un kura 
patiesā vērtība ir cieši saistīta ar tirgus 
svārstībām, ko tirgotājs nevar kontrolēt;

d) vīna un citu alkoholisko dzērienu
piegādei, par kura cenu panākta vienošanās 
pārdošanas līguma noslēgšanas laikā un 
kura piegādi var veikt tikai pēc 22. panta 
1. punktā minētā termiņa, un kura patiesā 
vērtība ir cieši saistīta ar tirgus svārstībām, 
ko tirgotājs nevar kontrolēt;

Or.en

Pamatojums

Tāpat kā vīnu arī citus alkoholiskos dzērienus, kuri vairākus gadus tiek izturēti mucās, 
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pārdod jau šā procesa sākumā, piegādājot tos patērētājam noteiktā datumā, bieži — pēc 
vairākiem gadiem. Tāpēc ir lietderīgi paplašināt šā noteikuma darbības jomu, iekļaujot tajā 
citus alkoholiskos dzērienus, un tādējādi atspoguļojot reālo praksi.

Grozījums Nr. 990
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) vīna piegādei, par kura cenu panākta 
vienošanās pārdošanas līguma 
noslēgšanas laikā un kura piegādi var 
veikt tikai pēc 22. panta 1. punktā minētā 
termiņa, un kura patiesā vērtība ir cieši 
saistīta ar tirgus svārstībām, ko tirgotājs 
nevar kontrolēt;

d) līgumiem, attiecībā uz kuriem
patērētājs nepārprotami lūdzis tirgotāju 
apmeklēt viņu mājās, lai veiktu 
remontdarbus vai tehnisko apkopi viņa
dzīvesvietā; ja tirgotājs šādā gadījumā 
sniedz papildu pakalpojumus tiem, kurus 
patērētājs lūdzis, vai izlieto preces 
papildus rezerves daļām, kuras ir noteikti 
nepieciešamas, veicot apkopi vai 
remontdarbus, atteikuma tiesības piemēro 
šiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

Or.de

Pamatojums

Nešķiet pareizi apvienot izņēmumus attiecībā uz atteikuma tiesībām saistībā ar distances 
līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Tāpēc varētu rasties situācijas, 
kad gadījumus, kad saistībā ar distances līgumiem atteikuma tiesības pamatoti nepiemēro, 
nepamatoti attiecinātu arī uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem.

Grozījums Nr. 991
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) audio vai video ierakstu vai 
datorprogrammatūras piegādei 
aizplombētā iepakojumā, ja patērētājs ir 

svītrots
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noņēmis iepakojuma plombu;

Or.de

Grozījums Nr. 992
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) audio vai video ierakstu vai 
datorprogrammatūras piegādei 
aizplombētā iepakojumā, ja patērētājs ir 
noņēmis iepakojuma plombu;

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 993
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) audio vai video ierakstu vai 
datorprogrammatūras piegādei 
aizplombētā iepakojumā, ja patērētājs ir 
noņēmis iepakojuma plombu;

svītrots

Or.de

Pamatojums

Nešķiet pareizi apvienot izņēmumus attiecībā uz atteikuma tiesībām saistībā ar distances 
līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Tāpēc varētu rasties situācijas, 
kad gadījumus, kad saistībā ar distances līgumiem atteikuma tiesības pamatoti nepiemēro, 
nepamatoti attiecinātu arī uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem.
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Grozījums Nr. 994
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) audio vai video ierakstu vai 
datorprogrammatūras piegādei aizplombētā 
iepakojumā, ja patērētājs ir noņēmis 
iepakojuma plombu;

e) audio vai video ierakstu vai 
datorprogrammatūras piegādei aizplombētā 
iepakojumā, ja patērētājs ir noņēmis 
iepakojuma plombu, izņemot gadījumus, 
kad, noņemot preču iepakojuma plombu, 
patērētājs konstatējis neatbilstību 
17. panta 2. punktā minētajiem 
noteikumiem;

Or.el

Grozījums Nr. 995
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) audio vai video ierakstu vai 
datorprogrammatūras piegādei aizplombētā 
iepakojumā, ja patērētājs ir noņēmis 
iepakojuma plombu;

e) audio vai video ierakstu vai 
datorprogrammatūras piegādei aizplombētā 
iepakojumā, ja patērētājs ir noņēmis 
iepakojuma plombu, izņemot gadījumus, 
kad saņemtais produkts neatbilst 
pasūtītajam;

Or.en

Grozījums Nr. 996
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) laikrakstu, periodisko izdevumu un svītrots
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žurnālu piegādei;

Or.de

Grozījums Nr. 997
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) laikrakstu, periodisko izdevumu un 
žurnālu piegādei;

svītrots

Or.de

Pamatojums

Nešķiet pareizi apvienot izņēmumus attiecībā uz atteikuma tiesībām saistībā ar distances 
līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Tāpēc varētu rasties situācijas, 
kad gadījumus, kad saistībā ar distances līgumiem atteikuma tiesības pamatoti nepiemēro, 
nepamatoti attiecinātu arī uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem.

Grozījums Nr. 998
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) laikrakstu, periodisko izdevumu un 
žurnālu piegādei;

f) laikrakstu, periodisko izdevumu un 
žurnālu piegādei, izņemot gadījumus, kad 
līgums noslēgts telefoniski;

Or.en

Grozījums Nr. 999
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) laikrakstu, periodisko izdevumu un 
žurnālu piegādei;

f) laikrakstu, periodisko izdevumu un 
žurnālu piegādei, izņemot abonēšanas 
līgumus;

Or.de

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs abonēšanas līgumi plaši tiek reklamēti telefoniski. Lai izskaustu šīs 
telefonreklāmas, jāparedz tiesības atteikties no šādiem līgumiem.

Grozījums Nr. 1000
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) laikrakstu, periodisko izdevumu un 
žurnālu piegādei;

f) laikrakstu, periodisko izdevumu un 
žurnālu piegādei, izņemot abonēšanas 
līgumus;

Or.en

Pamatojums

Patērētājam jābūt iespējai atteikties no abonēšanas līguma. Pilnīga saskaņošana.

Grozījums Nr. 1001
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) totalizatora un loterijas 
pakalpojumiem;

svītrots

Or.de
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Grozījums Nr. 1002
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) totalizatora un loterijas 
pakalpojumiem;

svītrots

Or.de

Pamatojums

Nešķiet pareizi apvienot izņēmumus attiecībā uz atteikuma tiesībām saistībā ar distances 
līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Tāpēc varētu rasties situācijas, 
kad gadījumus, kad saistībā ar distances līgumiem atteikuma tiesības pamatoti nepiemēro, 
nepamatoti attiecinātu arī uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem.

Grozījums Nr. 1003
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) totalizatora un loterijas pakalpojumiem; g) totalizatora un loterijas pakalpojumiem,
izņemot gadījumus, kad līgums noslēgts 
telefoniski;

Or.en

Grozījums Nr. 1004
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) totalizatora un loterijas pakalpojumiem; g) totalizatora un loterijas pakalpojumiem,
izņemot gadījumus, kad līgums noslēgts 
telefoniski;
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Or.en

Grozījums Nr. 1005
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) totalizatora un loterijas pakalpojumiem; g) totalizatora un loterijas pakalpojumiem,
izņemot gadījumus, kad līgums noslēgts 
telefoniski;

Or.de

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs totalizatora un loterijas pakalpojumi plaši tiek reklamēti telefoniski. Lai 
efektīvi cīnītos pret šādu praksi, jāparedz tiesības atteikties no telefoniski noslēgtiem 
līgumiem.

Grozījums Nr. 1006
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) totalizatora un loterijas 
pakalpojumiem;

g) azartspēlēm;

Or.en

Pamatojums

Šīs direktīvas teksts atbilst formulējumam Pakalpojumu direktīvā. Pilnīgs saskaņošanas 
līmenis.
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Grozījums Nr. 1007
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) līgumiem, kuri ir noslēgti izsolē. svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1008
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) līgumiem, kuri ir noslēgti izsolē. svītrots

Or.en

Pamatojums

Izsoļu un interneta izsoļu izslēgšana būtu pretrunā dažās dalībvalstīs spēkā esošiem tiesību 
aktiem. Patērētāji aizvien biežāk piedalās interneta izsolēs; tas varētu radīt iemeslu neievērot
patērētāju tiesības.

Grozījums Nr. 1009
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) līgumiem, kuri ir noslēgti izsolē. svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 1010
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) līgumiem, kuri ir noslēgti izsolē. svītrots

Or.de

Pamatojums

Nešķiet pareizi apvienot izņēmumus attiecībā uz atteikuma tiesībām saistībā ar distances 
līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Tāpēc varētu rasties situācijas, 
kad gadījumus, kad saistībā ar distances līgumiem atteikuma tiesības pamatoti nepiemēro, 
nepamatoti attiecinātu arī uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem.

Grozījums Nr. 1011
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) līgumiem, kuri ir noslēgti izsolē. h) līgumiem, kuri ir noslēgti atklātā izsolē.

Or.el

Grozījums Nr. 1012
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) līgumiem, kuri ir noslēgti izsolē. h) līgumiem, kuri ir noslēgti atklātā izsolē.

Or.fr
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Pamatojums

Atklātās izsoles ir jāizslēdz. Savukārt gadījumā, kad tiešsaistē starp profesionāliem 
pārdevējiem un patērētājiem notiek privātas izsoles, ir jāpiemēro atteikuma tiesības, lai 
aizsargātu patērētāju pret bieži sastopamu negodīgu rīcību.

Grozījums Nr. 1013
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistībā ar līgumiem, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām, atteikuma tiesības 
nepiemēro:

2. Turklāt saistībā ar distances līgumiem 
atteikuma tiesības nepiemēro, ja:

Or.de

Pamatojums

Nešķiet pareizi apvienot izņēmumus attiecībā uz atteikuma tiesībām saistībā ar distances 
līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Tāpēc varētu rasties situācijas, 
kad gadījumus, kad saistībā ar distances līgumiem atteikuma tiesības pamatoti nepiemēro, 
nepamatoti attiecinātu arī uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem.

Grozījums Nr. 1014
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saistībā ar līgumiem, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām, atteikuma tiesības 
nepiemēro:

2. Turklāt saistībā ar līgumiem, kas 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 
atteikuma tiesības nepiemēro:

Or.de
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Grozījums Nr. 1015
Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līgumiem, attiecībā uz kuriem 
patērētājs ārkārtas gadījumā ir lūdzis 
tirgotājam nekavējoties izpildīt līgumā 
noteikto; ja tirgotājs šādā gadījumā sniedz 
papildu pakalpojumus vai pārdod papildu 
preces tām, kas patērētājam minētajā 
ārkārtas gadījumā ir noteikti 
nepieciešamas, atteikuma tiesības piemēro 
šiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1016
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) līgumiem, attiecībā uz kuriem
patērētājs ārkārtas gadījumā ir lūdzis 
tirgotājam nekavējoties izpildīt līgumā 
noteikto; ja tirgotājs šādā gadījumā sniedz 
papildu pakalpojumus vai pārdod papildu 
preces tām, kas patērētājam minētajā 
ārkārtas gadījumā ir noteikti 
nepieciešamas, atteikuma tiesības piemēro 
šiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

b) preču piegādei vai pakalpojumiem, 
kuru cena ir atkarīga no svārstībām 
finanšu tirgū, ko tirgotājs nevar kontrolēt;

Or.de

Pamatojums

Nešķiet pareizi apvienot izņēmumus attiecībā uz atteikuma tiesībām saistībā ar distances 
līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Tāpēc varētu rasties situācijas, 
kad gadījumus, kad saistībā ar distances līgumiem atteikuma tiesības pamatoti nepiemēro, 
nepamatoti attiecinātu arī uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem.
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Grozījums Nr. 1017
Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) līgumiem, attiecībā uz kuriem 
patērētājs, izmantojot distances saziņas 
līdzekļus, ir īpaši lūdzis tirgotāju apmeklēt 
viņu mājās, lai veiktu remontdarbus vai 
apkopi viņa īpašumā; ja tirgotājs šādā 
gadījumā sniedz papildu pakalpojumus 
tiem, kurus patērētājs lūdzis, vai izlieto 
preces papildus rezerves daļām, kuras ir 
noteikti nepieciešamas, veicot apkopi vai 
remontdarbus, atteikuma tiesības piemēro 
šiem papildu pakalpojumiem vai precēm.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1018
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) līgumiem, attiecībā uz kuriem 
patērētājs, izmantojot distances saziņas 
līdzekļus, ir īpaši lūdzis tirgotāju apmeklēt 
viņu mājās, lai veiktu remontdarbus vai 
apkopi viņa īpašumā; ja tirgotājs šādā 
gadījumā sniedz papildu pakalpojumus 
tiem, kurus patērētājs lūdzis, vai izlieto 
preces papildus rezerves daļām, kuras ir 
noteikti nepieciešamas, veicot apkopi vai 
remontdarbus, atteikuma tiesības piemēro 
šiem papildu pakalpojumiem vai precēm.

d) vīna piegādei, par kura cenu panākta 
vienošanās pārdošanas līguma 
noslēgšanas laikā un kura piegādi var 
veikt tikai pēc 22. panta 1. punktā minētā 
termiņa, un kura patiesā vērtība ir cieši 
saistīta ar tirgus svārstībām, ko tirgotājs 
nevar kontrolēt;

Or.de
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Pamatojums

Nešķiet pareizi apvienot izņēmumus attiecībā uz atteikuma tiesībām saistībā ar distances 
līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Tāpēc varētu rasties situācijas, 
kad gadījumus, kad saistībā ar distances līgumiem atteikuma tiesības pamatoti nepiemēro, 
nepamatoti attiecinātu arī uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem.

Grozījums Nr. 1019
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) līgumiem, attiecībā uz kuriem 
patērētājs, izmantojot distances saziņas 
līdzekļus, ir īpaši lūdzis tirgotāju apmeklēt
viņu mājās, lai veiktu remontdarbus vai 
apkopi viņa īpašumā; ja tirgotājs šādā 
gadījumā sniedz papildu pakalpojumus
tiem, kurus patērētājs lūdzis, vai izlieto 
preces papildus rezerves daļām, kuras ir 
noteikti nepieciešamas, veicot apkopi vai 
remontdarbus, atteikuma tiesības piemēro 
šiem papildu pakalpojumiem vai precēm.

c) ja patērētājs izteicis piedāvājumu 
vienoties par līguma noslēgšanu 2. panta 
8. punkta a) un i) apakšpunktā minētajos 
apstākļos. Uzskata, ka patērētājs 
piedāvājis vienoties par līguma 
noslēgšanu, ja pirms līguma noslēgšanas 
viņš brīvprātīgi, bez spaidiem īpaši lūdzis
tirgotāju apmeklēt viņu darbavietā vai 
dzīvesvietā, lai vienotos par konkrētu 
pakalpojumu sniegšanu. Ja tirgotājs šādā 
gadījumā piegādā papildu preces vai
sniedz papildu pakalpojumus, atteikuma 
tiesības piemēro šiem papildu 
pakalpojumiem vai precēm.

Or.de

Grozījums Nr. 1020
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ja aizplombētā iepakojumā 
piegādātiem audio vai video ierakstiem,
vai datorprogrammatūrām patērētājs ir 
noņēmis iepakojuma plombu;
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Or.de

Pamatojums

Nešķiet pareizi apvienot izņēmumus attiecībā uz atteikuma tiesībām saistībā ar distances 
līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Tāpēc varētu rasties situācijas, 
kad gadījumus, kad saistībā ar distances līgumiem atteikuma tiesības pamatoti nepiemēro, 
nepamatoti attiecinātu arī uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem.

Grozījums Nr. 1021
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) laikrakstu, periodisko izdevumu un 
žurnālu piegādei, izņemot gadījumus, kad 
patērētājs telefoniski piekritis slēgt 
līgumu;

Or.de

Pamatojums

Pieredze liecina, ka neatļautu telefonreklāmu dēļ nevajadzētu ierobežot atteikuma tiesību 
izmantošanu saistībā ar abonēšanas līgumiem un loterijas pakalpojumiem. Šajā saistībā 
Vācijā 2009. gada augustā, izdodot likumu par neatļautu telefonreklāmu izskaušanu, tika 
paplašināts to gadījumu klāsts, kuros piemēro izņēmumus attiecībā uz atteikuma tiesībām, 
tādējādi pastiprinot patērētāju aizsardzības līmeni. Šajā direktīvā vajadzētu saglabāt jau 
spēkā esošo patērētāju aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 1022
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) totalizatora un loterijas 
pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad 
patērētājs telefoniski piekritis līgumam;
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Or.de

Pamatojums

Pieredze liecina, ka neatļautu telefonreklāmu dēļ nevajadzētu ierobežot atteikuma tiesību 
izmantošanu saistībā ar abonēšanas līgumiem un loterijas pakalpojumiem. Šajā saistībā 
Vācijā 2009. gada augustā, izdodot likumu par neatļautu telefonreklāmu izskaušanu, tika 
paplašināts to gadījumu klāsts, kuros piemēro izņēmumus attiecībā uz atteikuma tiesībām, 
tādējādi pastiprinot patērētāju aizsardzības līmeni. Šajā direktīvā vajadzētu saglabāt jau 
spēkā esošo patērētāju aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 1023
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – cd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) līgumiem, kuri ir noslēgti atklātā 
izsolē.

Or.de

Pamatojums

Nešķiet pareizi apvienot izņēmumus attiecībā uz atteikuma tiesībām saistībā ar distances 
līgumiem un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. Tāpēc varētu rasties situācijas, 
kad gadījumus, kad saistībā ar distances līgumiem atteikuma tiesības pamatoti nepiemēro, 
nepamatoti attiecinātu arī uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem.

Grozījums Nr. 1024
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) attiecībā uz distances līgumiem un 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem 
līgumiem atteikuma tiesības nepiemēro 
līgumiem, kuru apstiprināšanu saskaņā 
ar dalībvalstu tiesību aktu noteikumiem 
veicinājusi juridiski neatkarīga un 
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objektīva valsts amatpersona, kura, 
sniedzot visaptverošu juridisku 
konsultāciju, nodrošina, lai patērētājs 
līgumu noslēgtu pārdomāti un apzinoties 
visas juridiskās saistības.
Pilnīga saskaņošana.

Or.de

Grozījums Nr. 1025
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) īpašiem pakalpojumiem, kurus sniedz, 
izpildot patērētāja personiskas, 
individuālas vajadzības un vēlmes un 
kuru sagatavošanā tirgotājam jāiegulda 
papildu līdzekļi un kurus tirgotājs citos 
apstākļos nevar izmantot;

Or.de

Grozījums Nr. 1026
Werner Langen, Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līgumslēdzējas puses var vienoties par 
1. un 2. punkta nepiemērošanu.

3. Saistībā ar distances līgumiem un 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, atteikuma tiesības nepiemēro:
a) līgumiem par pārtikas produktu, 
dzērienu, vai citu tādu preču piegādi, 
kuras ir paredzētas tūlītējam patēriņam 
mājsaimniecībā, ko patērētājs iepriekš 
izvēlējies, izmantojot distances saziņas 
līdzekļus, un ko patērētāja mājās, 
rezidencē vai darbavietā fiziski piegādā 
tirgotājs, kurš parasti pārdod šādas preces 
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sava uzņēmuma telpās;
ca) tādu preču piegādei, kuras veselības 
aizsardzības vai higiēnas prasību dēļ nav 
iespējams atkārtoti pārdot un kuras tiek 
piegādātas caurredzamos iepakojumos, ja 
patērētājs pēc iepriekšējas informācijas 
par atteikuma tiesību nepiemērošanu ir 
atvēris iepakojumu vai noņēmis 
iepakojuma plombu;

Or.de

Pamatojums

Šeit iekļautas preces, kuras nav iespējams pārdot atkārtoti, piemēram, zāles, auskari, 
matrači, apakšveļa, kosmētikas un personīgās higiēnas līdzekļi. Prakse liecina, ka tirgotājs 
būtu gatavs šādas preces pieņemt atpakaļ tādos gadījumos, kad šīs preces tiek pārdotas 
caurredzamā iepakojumā.

Grozījums Nr. 1027
Werner Langen, Kurt Lechner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Līgumslēdzējas puses var vienoties par 
1, 2. un 3. punkta nepiemērošanu.

Or.de

Pamatojums

Lai ievērotu iepriekš ierosināto grozījumu secību, 19. panta daļā ierosinātais noteikums 
jāiekļauj atsevišķā punktā.

Grozījums Nr. 1028
Jürgen Creutzmann

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

3.a Dalībvalstis nedrīkst izdot vai paturēt 
spēkā šajā pantā minētajiem neatbilstīgus 
noteikumus, arī tādos gadījumos, ja šo 
noteikumu dēļ paaugstinātos vai 
pazeminātos patērētāju aizsardzības 
līmenis.

Or.de

Grozījums Nr. 1029
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants

Dalībvalstīm piemērojami noteikumi un 
atkāpes

1. Dalībvalstis ļauj noslēgt distances 
līgumus, kā arī līgumus ārpus uzņēmuma 
telpām par visu veidu preču un 
pakalpojumu pārdošanu, neskarot:
d) valsts monopolus Līguma nozīmē;
b) konkrētu preču vai pakalpojumu 
pārdošanas licences;
c) nepilngadīgu personu aizsardzībai 
noteiktus tirdzniecības ierobežojumus;
d) tāliepirkšanās ierobežojumus.
2. Atkāpjoties no 1. punkta notikumiem, 
dalībvalstis var ierobežot distances 
tirdzniecību un tirdzniecību ārpus 
uzņēmuma telpām ar:
a) ieročiem un munīciju;
b) tabakas izstrādājumiem;
c) indīgām vielām, izņemot mazgāšanas 
līdzekļus.
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3. Dalībvalstis, īstenojot šo direktīvu savā 
teritorijā, var ieviest vai paturēt spēkā 
noteikumus, kas ierobežo distances 
tirdzniecību un tirdzniecību ārpus 
uzņēmuma telpām ar recepšu 
medikamentiem.
Ikviena dalībvalsts, kura atbilstīgi Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
36. pantam uzskata, ka ir jāpatur spēkā 
valsts noteikumi, ievērojot minētā līguma 
114. panta 4. līdz 9. punktā noteikto 
drošības klauzulu, var uz laiku pārtraukt 
distances tirdzniecību un tirdzniecību 
ārpus uzņēmuma telpām ar konkrētiem 
produktiem.

Or.it

Pamatojums

Lai īstenotu Direktīvas 97/7/EK 14. panta 2. punktu un 24. atsauci.

Grozījums Nr. 1030
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz nekustamā īpašuma 
pārdošanu vai kuri attiecas uz citām
nekustamā īpašuma tiesībām, izņemot
nomas tiesības un darbus saistībā ar 
nekustamo īpašumu;

a) attiecībā uz nekustamā īpašuma 
pārdošanu vai iegūšanu vai lietu tiesību uz 
nekustamo īpašumu iegūšanu vai
pārņemšanu vai kuri ir saistīti ar
nekustamā īpašuma pārdošanu vai lietu 
tiesību uz nekustamo īpašumu iegūšanu 
vai pārņemšanu. Šis noteikums īpaši 
attiecas uz nolīgumiem, kas saistīti ar 
tādām juridiskām darbībām kā, 
piemēram, nekustamā īpašuma pārdošana 
celtniecības nolūkā vai īres tiesību iegāde. 
Tomēr šī direktīva jāpiemēro tikai 
attiecībā uz tiešiem nekustamā īpašuma 
nomas līgumiem vai darbiem saistībā ar 
nekustamo īpašumu;
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Or.en

Pamatojums

Pretēji līgumiem, kurus noslēdz tikai par nekustamā īpašuma, piemēram, dzīvokļa vai mājas, 
īri, vai kurus noslēdz tikai par darbiem saistībā ar nekustamo īpašumu, piemēram, ēkas 
remontdarbiem, un kurus jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā, ar nekustamā īpašuma 
iegūšanu tieši saistīti līgumi, piemēram zemes gabala pārdošana būvdarbu veikšanai vai īres 
tiesību iegāde, šīs direktīvas darbības jomā nav jāiekļauj.

Grozījums Nr. 1031
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz nekustamā īpašuma 
pārdošanu vai kuri attiecas uz citām
nekustamā īpašuma tiesībām, izņemot
nomas tiesības un darbus saistībā ar
nekustamo īpašumu;

a) attiecībā uz nekustamā īpašuma 
pārdošanu vai lietu tiesību uz nekustamo 
īpašumu iegūšanu vai pārņemšanu vai
kuri ir saistīti ar nekustamā īpašuma 
pārdošanu vai lietu tiesību uz nekustamo 
īpašumu iegūšanu vai pārņemšanu; Šis 
noteikums īpaši attiecas uz nolīgumiem, 
kas saistīti ar tādām juridiskām darbībām 
kā, piemēram, nekustamā īpašuma 
pārdošana celtniecības nolūkā vai īres 
tiesību iegāde. Tomēr šī direktīva 
jāpiemēro tikai attiecībā uz tiešiem 
nekustamā īpašuma nomas līgumiem vai 
darbiem saistībā ar nekustamo īpašumu;

Or.de

Pamatojums

Šis grozījuma priekšlikums jāpaskaidro. Pretēji līgumiem, kurus noslēdz tikai par nekustamā
īpašuma, piemēram, dzīvokļa vai mājas, īri, vai kurus noslēdz tikai par darbiem saistībā ar 
nekustamo īpašumu, piemēram, ēkas remontdarbiem, un kurus jāiekļauj šīs direktīvas 
darbības jomā, ar nekustamā īpašuma iegūšanu tieši saistīti līgumi, piemēram zemes gabala 
pārdošana būvdarbu veikšanai vai īres tiesību iegāde, šīs direktīvas darbības jomā nav 
jāiekļauj.
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Grozījums Nr. 1032
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz nekustamā īpašuma 
pārdošanu vai kuri attiecas uz citām
nekustamā īpašuma tiesībām, izņemot
nomas tiesības un darbus saistībā ar
nekustamo īpašumu;

a) attiecībā uz nekustamā īpašuma 
pārdošanu vai tiesību uz nekustamo 
īpašumu iegūšanu vai pārņemšanu vai
kuri ir saistīti ar nekustamā īpašuma 
pārdošanu vai lietu uz nekustamo īpašumu 
iegūšanu vai pārņemšanu; Šis noteikums 
īpaši attiecas uz nolīgumiem, kas saistīti 
ar tādām juridiskām darbībām kā, 
piemēram, nekustamā īpašuma pārdošana 
celtniecības nolūkā vai īres tiesību iegāde.
Tomēr šī direktīva jāpiemēro tikai 
attiecībā uz tiešiem nekustamā īpašuma 
īres līgumiem vai nekustamā īpašuma 
izīrēšanu vai darbiem saistībā ar 
nekustamo īpašumu;

Or.de

Pamatojums

Paskaidrojums. Pretēji līgumiem, kurus noslēdz tikai par nekustamā īpašuma, piemēram, 
dzīvokļa vai mājas, īri, vai kurus noslēdz tikai par darbiem saistībā ar nekustamo īpašumu, 
piemēram, ēkas remontdarbiem, un kurus jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā, ar 
nekustamā īpašuma iegūšanu tieši saistīti līgumi, piemēram zemes gabala pārdošana 
būvdarbu veikšanai vai īres tiesību iegāde, šīs direktīvas darbības jomā nav jāiekļauj.

Grozījums Nr. 1033
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz nekustamā īpašuma 
pārdošanu vai kuri attiecas uz citām 
nekustamā īpašuma tiesībām, izņemot 
nomas tiesības un darbus saistībā ar

a) attiecībā uz nekustamā īpašuma 
pārdošanu vai nomas tiesībām, kuri 
attiecas uz citām nekustamā īpašuma 
tiesībām, izņemot darbus saistībā ar 
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nekustamo īpašumu; nekustamo īpašumu;

Or.en

Grozījums Nr. 1034
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz nekustamā īpašuma 
pārdošanu vai kuri attiecas uz citām
nekustamā īpašuma tiesībām, izņemot
nomas tiesības un darbus saistībā ar
nekustamo īpašumu;

a) attiecībā uz nekustamā īpašuma 
pārdošanu vai tiesību uz nekustamo 
īpašumu iegūšanu vai pārņemšanu vai
kuri ir saistīti ar nekustamā īpašuma 
pārdošanu vai lietu uz nekustamo 
īpašumu iegūšanu vai pārņemšanu; Šis 
noteikums īpaši attiecas uz nolīgumiem, 
kas saistīti ar tādām juridiskām darbībām 
kā, piemēram, nekustamā īpašuma 
pārdošana celtniecības nolūkā vai īres 
tiesību iegāde. Tomēr šī direktīva 
jāpiemēro tikai attiecībā uz tiešiem 
nekustamā īpašuma nomas līgumiem vai 
darbiem saistībā ar nekustamo īpašumu;

Or.de

Grozījums Nr. 1035
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) attiecībā uz nekustamā īpašuma 
pārdošanu vai kuri attiecas uz citām
nekustamā īpašuma tiesībām, izņemot
nomas tiesības un darbus saistībā ar 
nekustamo īpašumu;

a) nekustamā īpašuma pārdošanas vai 
iegūšanas līgumiem vai saistībā ar 
nekustamā īpašuma pārdošanu vai 
iegūšanu noslēgtiem līgumiem vai kuri
attiecas uz lietu tiesību iegūšanu vai 
pārņemšanu vai līgumiem, kas attiecas uz 
nekustamā īpašuma pārdošanu, vai lietu 
tiesību iegūšanu vai pārņemšanu; Šis 
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noteikums īpaši attiecas uz nolīgumiem, 
kas saistīti ar tādām juridiskām darbībām 
kā, piemēram, nekustamā īpašuma 
pārdošanu, neatkarīgi no tā, vai šī 
darbības saistītas ar būvdarbiem vai īres 
tiesību iegādi. Tomēr šī direktīva 
jāpiemēro tikai attiecībā uz tiešiem 
nekustamā īpašuma nomas līgumiem vai 
darbiem saistībā ar nekustamo īpašumu;

Or.en

Pamatojums

Pretēji līgumiem, kurus noslēdz tikai par nekustamā īpašuma, piemēram, dzīvokļa vai mājas, 
īri, vai kurus noslēdz tikai par darbiem saistībā ar nekustamo īpašumu, piemēram, ēkas 
remontdarbiem, un kurus jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā, ar nekustamā īpašuma 
iegūšanu tieši saistīti līgumi, piemēram zemes gabala pārdošana būvdarbu veikšanai vai īres 
tiesību iegāde, šīs direktīvas darbības jomā nav jāiekļauj.

Grozījums Nr. 1036
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kuri ir noslēgti ar telekomunikāciju 
operatoru starpniecību, izmantojot 
telefona automātus, par to izmantošanu;

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 1037
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecībā uz pārtikas produktu vai 
dzērienu piegādi, ko bieži un regulāri veic 
tirgotājs sava uzņēmuma telpu apkārtnē.

svītrots
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Or.de

Grozījums Nr. 1038
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) kuri ir noslēgti ar advokātu Direktīvas 
2/98/EK 1. panta 2. punkta nozīmē;

Or.de

Pamatojums

Mēdz būt situācijas, kad klients, noslēdzot ar advokātu mutisku vienošanos, sagaida, ka 
advokāts nekavējoties — pirms rakstiska pilnvarojuma līguma parakstīšanas — sāks pildīt 
klienta pārstāvja pienākumus. Šādos gadījumos advokāts varētu nogaidīt līdz četrpadsmit
dienu atteikuma termiņa beigām vai līdz brīdim, kad klients ir parakstījis pilnvarojuma 
līgumu. Šāda rīcība traucētu klientam īstenot savas tiesības vai paildzinātu šo procesu.

Grozījums Nr. 1039
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) transporta pakalpojumiem;

Or.en

Pamatojums

Provisions on consumer information and withdrawal right must not apply to distance and off-
premises contracts for the provision of transport services. Most rules in the proposal for a 
Directive are not applicable to transport services, notably to local passenger transport 
services for which tickets are purchased at the point of use. As regards taxi services, 
consumer protection should be ensured at local level and it would not be appropriate to 
introduce different treatment between off-premises contracts (taxis hailed on the street) and 
distance contracts (taxis booked online) in the Directive. As regards bus/coach services, they 
are already covered by the Directive on package travel 90/314/EEC and the upcoming 
Regulation on passenger rights. For the same reasons, transport services have been excluded 
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from the scope of the Directive on services in the internal market 2006/123EC.

Grozījums Nr. 1040
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) attiecībā uz finanšu pakalpojumiem

Or.de

Grozījums Nr. 1041
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) transporta pakalpojumiem;

Or.en

Grozījums Nr. 1042
Kerstin Westphal

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apdrošināšanu; svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 1043
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apdrošināšanu; svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1044
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ārpus uzņēmuma telpām vienlaikus 
noslēgtam līgumam vai noslēgtiem 
līgumiem, kuru vērtība vai kopvērtība 
nepārsniedz EUR 100.

Or.en

Grozījums Nr. 1045
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 8. un 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.

svītrots

Or.de

(skatīt 19. panta 1. punkta c) apakšpunkta grozījuma priekšlikumu)
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Grozījums Nr. 1046
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 8. un 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.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Distances līgumus par izmitināšanas, transporta, auto īres, ēdināšanas un brīvā laika 
pasākumu rīkošanas pakalpojumu nodrošināšanu aizvien biežāk noslēdz internetā, un 
daudzos gadījumos tirgotāji nevēlēsies ciest zaudējumus atteikuma dēļ.

Grozījums Nr. 1047
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 8. un 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.

svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 1048
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 8. un 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.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Šobrīd informēšanas prasības un atteikuma tiesības nepiemēro līgumiem par izmitināšanas, 
transporta, auto īres, ēdināšanas un brīvā laika pasākumu rīkošanas pakalpojumu 
nodrošināšanu. Mēs neuzskatām, ka šis izņēmums ir pamatots, ņemot vērā aizvien pieaugošo 
šādu pakalpojumu pārdošanas apjomu internetā, un maz ticams, ka tirgotājs vēlēsies ciest 
zaudējumus daudzos gadījumos, kad patērētājs atteiksies no līguma (piem., ilgtermiņa 
rezervācijas).

Grozījums Nr. 1049
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Direktīvas 8. un 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.

svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 1050
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a) Dalībvalstis var izvēlēties 8. un 
19. pantu nepiemērot ārpus uzņēmuma 
telpām noslēgtiem līgumiem, kuru vērtība 
nepārsniedz konkrētu summu. Šī summa 
nedrīkst pārsniegt EUR 60.

Or.en

Pamatojums

Direktīvas 85/577/EEK noteikumi šobrīd ļauj dalībvalstīm nepiemērot valsts tiesību aktus 
attiecībā uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, saskaņā ar kuriem kopējā 
apmaksas summa nepārsniedz EUR 60, jo pirkumu zemās vērtības dēļ uzņēmumam nav 
izdevīgi ieguldīt apjomīgus līdzekļus atbilstības nodrošināšanas un īstenošanas procesā. 
Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju vairākums dalībvalstu ārpus uzņēmuma 
telpām noslēgtiem līgumiem ir nolēmušas piemērot monetārus robežlielumus.

Grozījums Nr. 1051
Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var nolemt šo nodaļu 
nepiemērot ārpus uzņēmuma telpām 
noslēgtiem līgumiem, kuru vērtība vai 
vienlaikus noslēgtu līgumu kopvērtība 
nepārsniedz EUR 100.

Or.en

Grozījums Nr. 1052
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
20. pants – -1. punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Dalībvalstis valsts tiesību aktos drīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
ir stingrāki vai mazāk stingri nekā šajā 
pantā paredzētie noteikumi, lai 
nodrošinātu augstāku patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or.fr

Pamatojums

Šajā grozījumā precizēts, ka attiecībā uz 20. pantu galvenā nozīme ir minimālai 
saskaņošanai.

Grozījums Nr. 1053
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants

Direktīvas 8. un 19. pantu piemēro 
distances līgumiem par izmitināšanas, 
transporta, auto īres, ēdināšanas un brīvā 
laika pasākumu rīkošanas pakalpojumu 
nodrošināšanu, ja šajos līgumos paredzēts 
konkrēts izpildes datums vai termiņš, kas 
pārsniedz 60 dienas pēc šo līgumu 
noslēgšanas.

Or.en

Grozījums Nr. 1054
Damien Abad, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
20.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants
Ja dalībvalsts konstatē, ka tā riska 
iemesls, kas radījis kaitējumu 
patērētājam, bijušas izmaiņas tirgus 
praksē, tad tā var veikt valsts mēroga 
pasākumus, kas vajadzīgi šādas situācijas 
atrisināšanai. Tā par šo situāciju informē 
Komisiju un citas dalībvalstis, precizējot 
iemeslus, kas pamato tās lēmumu.
Saistībā ar savu ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanu, kas paredzēts 
[...] pantā, Komisija jo īpaši izskata 
iespēju grozīt šo direktīvu, lai ES līmenī 
ieviestu attiecīgus mehānismus, ar kuriem 
risinātu jauno tirgus praksi, kas 
pamatojusi valsts mēroga pasākumu 
īstenošanu.

Or.fr

Pamatojums

Saistībā ar 2. un 3. nodaļā paredzēto maksimālo saskaņošanu ir svarīgi ieviest drošības 
klauzulu, kas, iespējams, dalībvalstīm ļautu veikt ārkārtas pasākumus, atrisinot problēmas 
saistībā ar jaunu specifisku tirgus praksi. Par šiem pasākumiem jāinformē Komisija un citas 
dalībvalstis, lai nodrošinātu, ka tie neradīs šķēršļus iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 1055
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants

Ja šajā Direktīvā nav norādīts citādi, 
dalībvalstis, lai nodrošinātu augstāku 
patērētāju aizsardzības līmeni, attiecībā uz 
pantiem no 21. līdz 29.a var ieviest vai 
paturēt spēkā stingrākus noteikumus, kas 
atbilst Līguma noteikumiem saistībā ar šīs 
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direktīvas darbības jomu.

Or.en

Grozījums Nr. 1056
Catherine Soullie

Direktīvas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants

Dalībvalstis, savos valsts tiesību aktos 
nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest ne 
vājākus, ne arī stingrākus noteikumus, 
kas atšķirtos no 1.-20. pantā minētajiem 
noteikumiem un nodrošinātu atšķirīgu 
patērētāju aizsardzības līmeni.

Or.en

Grozījums Nr. 1057
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
IV nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Citas patērētāju tiesības saistībā ar 
pārdošanas līgumiem

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 1058
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības joma svītrots
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1. Šo nodaļu piemēro pārdošanas 
līgumiem. Neskarot 24. panta 5. punktu, 
gadījumos, kad līgums ir jaukts līgums, 
kas attiecas gan uz precēm, gan 
pakalpojumiem, šo nodaļu piemēro tikai 
precēm.
2. Šo nodaļu piemēro arī līgumiem par 
rūpnieciski ražojamu vai izgatavojamu 
preču piegādi.
3. Šo nodaļu nepiemēro rezerves daļām, 
kuras nomainījis tirgotājs, kad novērsis 
preču neatbilstību, tās labojot, saskaņā ar 
26. pantu.
4. Dalībvalstis var nolemt nepiemērot šo 
nodaļu lietotu preču pārdošanai atklātās 
izsolēs.

Or.de

Grozījums Nr. 1059
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo nodaļu piemēro pārdošanas 
līgumiem. Neskarot 24. panta 5. punktu, 
gadījumos, kad līgums ir jaukts līgums, 
kas attiecas gan uz precēm, gan 
pakalpojumiem, šo nodaļu piemēro tikai 
precēm.

1. Šo nodaļu piemēro pārdošanas 
līgumiem.

Or.en

Grozījums Nr. 1060
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo nodaļu piemēro pārdošanas 1. Šo nodaļu piemēro pārdošanas 
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līgumiem. Neskarot 24. panta 5. punktu, 
gadījumos, kad līgums ir jaukts līgums, 
kas attiecas gan uz precēm, gan 
pakalpojumiem, šo nodaļu piemēro tikai 
precēm.

līgumiem.

Or.fr

Grozījums Nr. 1061
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo nodaļu piemēro pārdošanas 
līgumiem. Neskarot 24. panta 5. punktu, 
gadījumos, kad līgums ir jaukts līgums,
kas attiecas gan uz precēm, gan 
pakalpojumiem, šo nodaļu piemēro tikai
precēm.

1. Šo nodaļu piemēro pārdošanas 
līgumiem.

Direktīvas 26. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu piemēro arī tiem 
līgumiem, kas attiecas gan uz precēm, gan 
pakalpojumiem.
1.a Direktīvas 23.a un 23.b pantu piemēro
arī pakalpojumu līgumiem un jauktiem 
līgumiem, kas attiecas gan uz precēm, gan 
pakalpojumiem.

Or.fr

Pamatojums

Teksts papildināts ar noteikumiem par jauktiem līgumiem. Ja tas ir jaukts līgums, kas attiecas 
gan uz precēm, gan pakalpojumiem, patērētājam jābūt iespējai atcelt visu līgumu, ja viņam 
nav iespējas būtiski izmantot pakalpojumu, neiegādājoties preci, kas piedāvāta komplektā ar 
šo pakalpojumu. Turklāt šeit nodrošināta saskaņotība ar diviem jaunajiem pantiem, proti, 
23.a un 23.b pantu.
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Grozījums Nr. 1062
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a) 23.a pantu (jauns) piemēro 
pakalpojumu līgumiem un jauktiem 
līgumiem, kas attiecas gan uz precēm, gan 
pakalpojumiem.

Or.en

Pamatojums

Ierosinātais jaunais noteikums (23.b pants (jauns)) jāpiemēro gan pārdošanas, gan 
pakalpojumu līgumiem.

Grozījums Nr. 1063
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
20.a pants (jauns) (pēc virsraksta „IV nodaļa - Citas patērētāju tiesības saistībā ar 
pārdošanas līgumiem”)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. a pants
Ja šajā nodaļā nav norādīts citādi, 
dalībvalstis valsts tiesību aktos drīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri
ir stingrāki vai mazāk stingri nekā šajā 
nodaļā paredzētie noteikumi, lai 
nodrošinātu augstāku patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or.fr

Pamatojums

Šis grozījums precizē, ka attiecībā uz šīs direktīvas IV nodaļu, ja nav paredzēts citādi, ir vērts 
ieviest minimālu saskaņošanu.
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Grozījums Nr. 1064
Damien Abad

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ciktāl tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu 
augstāku patērētāju aizsardzības līmeni, 
dalībvalstis savos valsts tiesību aktos 
drīkst paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kuri atšķiras no šajā nodaļā 
paredzētajiem noteikumiem.

Or.fr

Pamatojums

Uz IV nodaļu jāattiecina minimāla saskaņošana, lai Eiropas Savienībā palielinātu 
aizsardzības minimālo līmeni, vienlaikus ļaujot dalībvalstīm, kurās ir augstāks aizsardzības 
līmenis, saglabāt to.

Grozījums Nr. 1065
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo nodaļu piemēro arī līgumiem par 
rūpnieciski ražojamu vai izgatavojamu 
preču piegādi.

svītrots

Or.de

Pamatojums

Attiecībā uz 21. panta 2. punktu skatīt 2. panta 3. punkta grozījuma priekšlikuma 2. teikumu.
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Grozījums Nr. 1066
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo nodaļu piemēro arī līgumiem par 
rūpnieciski ražojamu vai izgatavojamu 
preču piegādi.

2. Šajā direktīvā par pārdošanas līgumiem
tiek uzskatīti arī līgumi par rūpnieciski 
ražojamu vai izgatavojamu preču piegādi.

Or.fr

Pamatojums

Redakcionāls precizējums.

Grozījums Nr. 1067
Damien Abad, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo nodaļu piemēro arī līgumiem par 
rūpnieciski ražojamu vai izgatavojamu 
preču piegādi.

2. Šajā direktīvā par pārdošanas līgumiem
tiek uzskatīti arī līgumi par rūpnieciski 
ražojamu vai izgatavojamu preču piegādi.

Or.fr

Grozījums Nr. 1068
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo nodaļu, izņemot 22. un 23. pantu, 
nepiemēro attiecībā uz elektrību.

Or.en
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Pamatojums

Ņemot vērā elektrības īpatnības, nav lietderīgi IV nodaļā iekļaut elektrību, jo elektrību nevar 
ne aizvietot, ne arī salabot. Tomēr elektrība ir iekļauta citās nodaļās.

Grozījums Nr. 1069
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo nodaļu piemēro, neskarot tiesības, 
kuras aizskartajai personai var būt 
saskaņā ar būvnieku īpašu atbildības 
sistēmu, kas ieviesta valsts tiesību aktos.

Or.fr

Pamatojums

Šis grozījums jāveic, ņemot vērā celtniecības un būvniecības nozares īpašo raksturu, — ir 
jāizvairās, ka šīs nodaļas noteikumi varētu negatīvi ietekmēt, proti, atcelt, tiesības, kuras 
aizskartajai personai var būt saskaņā ar īpašām atbildības sistēmām, kas ieviestas dalībvalstu 
tiesību aktos.

Grozījums Nr. 1070
Damien Abad

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo nodaļu piemēro, neskarot tiesības, 
kuras aizskartajai personai var būt 
saskaņā ar būvnieku īpašu atbildības 
sistēmu, kas ieviesta valsts tiesību aktos.

Or.fr

Pamatojums

Ņemot vērā būvniecības nozares jutīgo raksturu, atsevišķās dalībvalstīs pastāvošā būvnieka 
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garantija jāizslēdz no šā priekšlikuma darbības jomas.

Grozījums Nr. 1071
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo nodaļu nepiemēro rezerves daļām, 
kuras nomainījis tirgotājs, kad novērsis 
preču neatbilstību, tās labojot, saskaņā ar 
26. pantu.

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 1072
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo nodaļu nepiemēro rezerves daļām, 
kuras nomainījis tirgotājs, kad novērsis 
preču neatbilstību, tās labojot, saskaņā ar 
26. pantu.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Nav saprotams, kāpēc šo nodaļu nepiemēro rezerves daļām. Ja tirgotājs, labojot preci, 
izmanto rezerves daļas, precei jābūt lietošanas kārtībā. Ja rezerves daļas ir bojātas, 
patērētājam, protams, ir tiesības uz garantiju.

Grozījums Nr. 1073
Anja Weisgerber

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

3. Šo nodaļu nepiemēro rezerves daļām, 
kuras nomainījis tirgotājs, kad novērsis 
preču neatbilstību, tās labojot, saskaņā ar 
26. pantu.

svītrots

Or.de

Pamatojums

Direktīvā būtu jāiekļauj arī noteikumi, ko piemēro attiecībā uz neatbilstībām, kas radušās pēc 
neatbilstību novēršanas. Šķiet, būtu jārīkojas šādi: pēc preces aizvietošanas sākas jauns 
garantijas un iespējamo neatbilstību noteikšanas periods. Arī pēc neatbilstību novēršanas 
attiecīgi tiek pagarināts garantijas periods. Attiecībā uz rezerves daļām, kuras izmantotas, 
novēršot preču neatbilstību, garantijas tiesības būtu jāsaglabā līdz iegādātās preces 
garantijas perioda beigām, bet vismaz sešus mēnešus pēc labojumu veikšanas.

Grozījums Nr. 1074
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo nodaļu nepiemēro rezerves daļām,
kuras nomainījis tirgotājs, kad novērsis 
preču neatbilstību, tās labojot, saskaņā ar 
26. pantu.

svītrots

Or.el

Grozījums Nr. 1075
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo nodaļu nepiemēro rezerves daļām, 
kuras nomainījis tirgotājs, kad novērsis 
preču neatbilstību, tās labojot, saskaņā ar 

3. Šo nodaļu nepiemēro:
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26. pantu.

a) elektrībai;
b) ūdenim un gāzei, ja tie nav laisti 
pārdošanā ierobežotā tilpumā vai noteiktā 
daudzumā.

Or.de

Pamatojums

Šis grozījuma priekšlikums aizstāj iepriekšējo grozījuma Nr. 130 priekšlikumu.

Grozījums Nr. 1076
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo nodaļu nepiemēro rezerves daļām, 
kuras nomainījis tirgotājs, kad novērsis
preču neatbilstību, tās labojot, saskaņā ar 
26. pantu.

3. Šo nodaļu nepiemēro:

a) elektrībai;
b) ūdenim un gāzei, ja tie nav laisti 
pārdošanā ierobežotā tilpumā vai noteiktā 
daudzumā;
c) rezerves daļām, kuras nomainījis 
tirgotājs, kad novēršot preču neatbilstību, 
tās salabojis saskaņā ar 26. pantu.

Or.en

Grozījums Nr. 1077
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo nodaļu nepiemēro rezerves daļām, 3. Šo nodaļu piemēro arī rezerves daļām, 
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kuras nomainījis tirgotājs, kad novērsis 
preču neatbilstību, tās labojot, saskaņā ar 
26. pantu.

kuras nomainījis tirgotājs, kad novērsis 
preču neatbilstību, tās labojot, saskaņā ar 
26. pantu.

Or.pl

Pamatojums

Lai novērstu nekvalitatīvu rezerves daļu izmantošanu, direktīvas darbības jomā jāiekļauj arī 
rezerves daļas.

Grozījums Nr. 1078
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var nolemt nepiemērot šo 
nodaļu lietotu preču pārdošanai atklātās 
izsolēs.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Tā kā nav pamatota iemesla ļaut dalībvalstīm nolemt nepiemērot šo direktīvu (vai ieviest 
noteikumus) attiecībā uz atklātās izsolēs iegādātām lietotām precēm, šī izvēles iespēja nav
jāsaglabā. Saskaņā ar Komisijas 2007. gadā veikto tiesību aktu apkopojumu tikai 
8 dalībvalstis ir izmantojušas šo iespēju, 17 dalībvalstis to nav darījušas. Šī izvēles iespēja 
jāsvītro.

Grozījums Nr. 1079
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var nolemt nepiemērot šo 
nodaļu lietotu preču pārdošanai atklātās 
izsolēs.

svītrots
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Or.en

Grozījums Nr. 1080
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants
Ja šajā direktīvā nav norādīts citādi, 
dalībvalstis, lai nodrošinātu augstāku 
patērētāju aizsardzības līmeni, attiecībā uz 
pantiem no 21. līdz 29. var ieviest vai 
uzturēt spēkā stingrākus noteikumus, kas 
atbilst Līguma noteikumiem saistībā ar šīs 
direktīvas darbības jomu.

Or.el

Grozījums Nr. 1081
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piegāde svītrots
1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot 
tās patērētāja vai kāda trešās personas, 
kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies 
patērētājs, īpašumā, termiņā, kas 
nepārsniedz trīsdesmit dienas pēc līguma 
noslēgšanas dienas.
2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās 
dienās, sākot no piegādes dienas, kā 
paredzēts 1. punktā.

Or.de
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Pamatojums

1. punktā noteiktais piegādes termiņš, „kas nepārsniedz trīsdesmit dienas” nav atbilstīgs ne 
praktiskā ziņā, ne arī no principu ievērošanas viedokļa. Nav iemesla atkāpties no 
vispārpieņemtā principa, kas paredz tūlītēju saistību izpildi, un neievērot patērētāja intereses. 
Protams, līgumslēdzējpuses katrā konkrētā gadījumā var vienoties citādi, tomēr ierosinātais 
noteikums būtu pretrunā reālajai juridiskajai praksei. Tāpēc 22. pants būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 1082
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piegāde svītrots
1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot 
tās patērētāja vai kāda trešās personas, 
kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies 
patērētājs, īpašumā, termiņā, kas 
nepārsniedz trīsdesmit dienas pēc līguma 
noslēgšanas dienas.
2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās 
dienās, sākot no piegādes dienas, kā 
paredzēts 1. punktā.

Or.de

Grozījums Nr. 1083
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot tās 
patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot tās 
patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
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īpašumā, termiņā, kas nepārsniedz 
trīsdesmit dienas pēc līguma noslēgšanas 
dienas.

īpašumā, tūlīt pēc līguma noslēgšanas, bet 
jebkurā gadījumā termiņā, kas nepārsniedz 
trīsdesmit dienas pēc līguma noslēgšanas 
dienas.

Or.en

Pamatojums

1. punktā paredzēts, ka tirgotājam jāpilda līgumā noteiktās galvenās saistības. Veikalā,
noslēdzot „parastu” pārdošanas līgumu, piegādi veic nekavējoties. Termiņš, kas nepārsniedz 
trīsdesmit dienas, neatbilst „parastiem” pārdošanas līgumiem.

Grozījums Nr. 1084
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot tās 
patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
īpašumā, termiņā, kas nepārsniedz 
trīsdesmit dienas pēc līguma noslēgšanas 
dienas.

1. Tirgotājs piegādā preces, nododot tās 
patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
īpašumā, ne vēlāk par piegādes beigu 
termiņu, par ko līgumslēdzējas puses 
vienojušās, noslēdzot līgumu.

Or.fr

Pamatojums

Ne vienmēr patērētāja interesēs ir piegāde termiņā, kas nepārsniedz trīsdesmit dienas, jo 
atsevišķos gadījumos patērētājs var izvēlēties piegādi uz vēlāku datumu. Tādēļ, šķiet, 
vislabākais risinājums ir paredzēt, ka patērētājs un tirgotājs vienojas par piegādes beigu 
termiņu.

Grozījums Nr. 1085
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot tās 
patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
īpašumā, termiņā, kas nepārsniedz 
trīsdesmit dienas pēc līguma noslēgšanas 
dienas.

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs tūlīt pēc līguma 
noslēgšanas piegādā preces, nododot tās 
patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
īpašumā, termiņā, kas nepārsniedz 
trīsdesmit dienas pēc līguma noslēgšanas 
dienas.

Or.en

Grozījums Nr. 1086
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot tās 
patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
īpašumā, termiņā, kas nepārsniedz 
trīsdesmit dienas pēc līguma noslēgšanas 
dienas.

1. Tirgotājs piegādā preces, nododot tās 
patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
īpašumā. Ja piegāde nenotiek 
nekavējoties, tirgotājam jānorāda datums, 
līdz kuram viņš apņemas piegādāt preci.

Dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
atšķiras no šajā pantā paredzētajiem 
noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai 
mazāk stingri, lai nodrošinātu atšķirīgu 
patērētāju aizsardzības līmeni.

Or.fr

Grozījums Nr. 1087
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot 
tās patērētāja vai kādas trešās personas, 
kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies 
patērētājs, īpašumā, termiņā, kas 
nepārsniedz trīsdesmit dienas pēc līguma 
noslēgšanas dienas.

1. Līgumslēdzējas puses vienojas par 
termiņu, kurā tirgotājam jāpiegādā preces 
patērētājam vai kādai trešai personai, kas 
nav pārvadātājs un ko izraudzījies 
patērētājs.

Or.it

Grozījums Nr. 1088
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot tās 
patērētāja vai kādas trešās personas, kas 
nav pārvadātājs un ko izraudzījies 
patērētājs, īpašumā, termiņā, kas 
nepārsniedz trīsdesmit dienas pēc līguma 
noslēgšanas dienas.

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot tās 
patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
īpašumā, tūlīt pēc līguma noslēgšanas, bet 
jebkurā gadījumā termiņā, kas nepārsniedz 
trīsdesmit dienas pēc līguma noslēgšanas 
dienas. Ja līgumslēdzējas puses vienojas 
par piegādes dienu, patērētājs var 
izvēlēties piegādes termiņu, kas 
nepārsniedz trīsdesmit dienas pēc līguma 
noslēgšanas dienas.

Or.el

Grozījums Nr. 1089
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot tās 

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot tās 
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patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
īpašumā, termiņā, kas nepārsniedz 
trīsdesmit dienas pēc līguma noslēgšanas 
dienas.

patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
īpašumā, tūlīt pēc līguma noslēgšanas
termiņā, kas nepārsniedz trīsdesmit dienas 
pēc līguma noslēgšanas dienas.

Or.pl

Pamatojums

Lai novērstu jebkādus preču piegādes kavējumus, preces patērētājam jāizsniedz, ja iespējams, 
tūlīt pēc līguma noslēgšanas.

Grozījums Nr. 1090
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot tās 
patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
īpašumā, termiņā, kas nepārsniedz 
trīsdesmit dienas pēc līguma noslēgšanas 
dienas.

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs nekavējoties piegādā 
preces, nododot tās patērētāja vai kāda 
trešās personas, kas nav pārvadātājs un ko 
izraudzījies patērētājs, īpašumā. Jebkurā 
gadījumā tirgotājs piegādā preces termiņā, 
kas nepārsniedz trīsdesmit dienas pēc 
līguma noslēgšanas dienas.

Or.en

Grozījums Nr. 1091
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot tās 
patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
īpašumā, termiņā, kas nepārsniedz 

1. Tirgotājs piegādā preces, nododot tās 
patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
īpašumā dienā, par kuru vienojušies 
tirgotājs un patērētājs, termiņā, kas 
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trīsdesmit dienas pēc līguma noslēgšanas 
dienas.

nepārsniedz trīsdesmit dienas pēc līguma 
noslēgšanas dienas.

Or.en

Grozījums Nr. 1092
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās 
dienās, sākot no piegādes dienas, kā 
paredzēts 1. punktā.

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 1093
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās dienās, 
sākot no piegādes dienas, kā paredzēts 
1. punktā.

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu vai lauzt 
līgumu termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par
septiņām dienām, sākot no piegādes 
dienas, kā paredzēts 1. punktā.

Or.fr

Pamatojums

Patērētāju interesēs ir iespēja paredzēt termiņu, kas ilgāks par septiņām dienām.
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Grozījums Nr. 1094
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās 
dienās, sākot no piegādes dienas, kā 
paredzēts 1. punktā.

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus un nav piegādājis 
preci noteiktajā dienā, patērētājam ir 
tiesības vai nu nekavējoties lauzt līgumu, 
vai saņemt preces vēlāk, patērētāja 
noteiktā dienā.

Or.en

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējā 2. punktā ierosināto formulējumu tirgotājam, nepiegādājot preci 
noteiktajā dienā, nāktos atlīdzināt visus avansā veiktos maksājumus arī tādā gadījumā, ja 
tirgotājs preci būtu piegādājis vēlāk, patērētājam vēlamā laikā. No otras puses, ja preces 
netiek piegādātas noteiktajā laikā, ir svarīgi, lai patērētājam būtu iespēja izvēlēties vai nu 
saņemt preces vēlāk (ja viņam šīs preces vēl aizvien ir vajadzīgas), vai atteikties no līguma (ja 
attiecīgās preces viņam vairs nav vajadzīgas).

Grozījums Nr. 1095
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās 
dienās, sākot no piegādes dienas, kā 
paredzēts 1. punktā.

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus un nav piegādājis 
preci noteiktajā dienā, patērētājam ir 
tiesības lauzt līgumu vai noteikt citu 
datumu, līdz kuram tirgotājam jāpiegādā 
prece.

Or.en
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Grozījums Nr. 1096
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis
piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās dienās,
sākot no piegādes dienas, kā paredzēts 
1. punktā.

2. Ja kopš datuma, ko tirgotājs norādījis 
kā piegādes dienu saskaņā ar 1. punktu, 
pagājušas vairāk par septiņām dienām, 
patērētājs var lauzt līgumu un viņam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru saskaņā ar līgumu samaksāto 
summu.

Līgumu uzskata par lauztu pēc tam, kad 
tirgotājs ir saņēmis vēstuli, kurā 
patērētājs informē par savu lēmumu, ja 
tikmēr nav veikta piegāde.
Tirgotāja pienākums ir atmaksāt jebkuru 
saskaņā ar līgumu samaksāto summu pēc 
iespējas drīzā laikā un ne vēlāk kā 
septiņās dienās, sākot no dienas, kad viņš 
saņēmis paziņojumu par atteikšanos no 
līguma.
Šis punkts neskar patērētāju tiesības 
pieprasīt zaudējumu atlīdzību.
Dalībvalstis valsts tiesību aktos nedrīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
atšķiras no šajā pantā paredzētajiem 
noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai 
mazāk stingri, lai nodrošinātu atšķirīgu 
patērētāju aizsardzības līmeni.

Or.fr

Pamatojums

Tā kā tirgotājs pats ir norādījis piegādes beigu termiņu, tad šķiet lieki patērētājam noteikt 
pienākumu nosūtīt tirgotājam lūgumu veikt piegādi, ja tirgotājs nav pildījis savus piegādes 
pienākumus. Tādējādi šeit paredzētā sistēma ļauj izvēli izdarīt patērētājam, kurš var izlemt 
lauzt vai nelauzt līgumu šā iemesla dēļ, ja tikmēr nav veikta piegāde.
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Grozījums Nr. 1097
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis
piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās dienās, 
sākot no piegādes dienas, kā paredzēts 
1. punktā.

2. Ja kopš paredzētās piegādes dienas, kas 
norādīta 1. punktā, ir pagājušas vairāk 
par septiņām dienām, patērētājs var lauzt
līgumu un viņam ir tiesības saņemt 
izdevumu atmaksu par jebkuru saskaņā ar 
līgumu samaksāto summu.

Līgumu uzskata par lauztu pēc tam, kad 
tirgotājs ir saņēmis paziņojumu, kurā 
patērētājs informē par savu lēmumu, ja 
tikmēr nav veikta piegāde.
Tirgotāja pienākums ir atmaksāt jebkuru 
saskaņā ar līgumu samaksāto summu pēc 
iespējas drīzā laikā un ne vēlāk kā 
septiņās dienās, sākot no dienas, kad viņš 
saņēmis paziņojumu par atteikšanos no 
līguma.

Or.fr

Pamatojums

Patērētājam noteiktais pienākums nosūtīt tirgotājam lūgumu veikt piegādi mazina patērētāju 
aizsardzības līmeni. Lielai daļai patērētāju šis pasākums tiešām var šķist pārāk atbaidošs.

Grozījums Nr. 1098
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās dienās, 
sākot no piegādes dienas, kā paredzēts 

2. Ja tirgotājs nav pildījis piegādes 
pienākumus, patērētājs, izmantojot 
pastāvīgu informācijas nesēju, var lūgt 
tirgotājam veikt piegādi attiecīgajiem 
apstākļiem atbilstīgā termiņā, kā arī 
informēt viņu par nodomu atteikties no 
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1. punktā. pirkšanas līguma, ja piegāde netiks veikta. 
Ja līdz noteiktā termiņa beigām prece vēl
nav piegādāta, patērētājs var atteikties no 
līguma. Ja patērētājs par preci jau ir 
samaksājis, viņam ir tiesības saņemt 
izdevumu atmaksu par jebkuru samaksāto 
summu septiņās dienās, sākot no dienas,
kad viņš ir atteicies no līguma.

Or.de

Pamatojums

Pirms atteikuma tiesību izmantošanas jānosaka atbilstīgs papildu termiņš. Piegādes termiņa 
neievērošanas gadījumā arī valsts tiesību aktos pieejami juridiski zaudējumu atlīdzināšanas 
līdzekļi. Tāpēc precizitātes labā šo aspektu vajadzētu izklāstīt nevis „saskaņotajā” 22. panta 
2. punktā, bet gan jaunajā 22. panta 2.a punktā.

Grozījums Nr. 1099
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās dienās, 
sākot no piegādes dienas, kā paredzēts 
1. punktā.

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu.

Or.it

Grozījums Nr. 1100
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 2. Ja tirgotājs nav pildījis piegādes 



AM\836858LV.doc 205/223 PE452.544v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās dienās, 
sākot no piegādes dienas, kā paredzēts 
1. punktā.

pienākumus, patērētājs, izmantojot 
pastāvīgu informācijas nesēju, var lūgt 
tirgotājam veikt piegādi attiecīgajiem 
apstākļiem atbilstīgā termiņā, kā arī 
informēt viņu par nodomu atteikties no 
pirkšanas līguma, ja piegāde netiks veikta. 
Ja līdz noteiktā termiņa beigām prece vēl 
nav piegādāta, patērētājs var atteikties no 
līguma. Ja patērētājs par preci jau ir 
samaksājis, viņam ir tiesības saņemt 
izdevumu atmaksu par jebkuru samaksāto 
summu septiņās dienās, sākot no dienas,
kad viņš ir atteicies no līguma. Šis 
noteikums neskar patērētāja tiesības 
pieprasīt zaudējumu atlīdzību.

Or.de

Pamatojums

Šis grozījuma priekšlikums aizstāj iepriekšējo grozījuma Nr. 132 priekšlikumu.

Grozījums Nr. 1101
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās dienās, 
sākot no piegādes dienas, kā paredzēts 
1. punktā. 

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus 1. punktā noteiktajā 
laikā, un ir skaidri zināms, ka šo 
kavēšanos izraisījusi tirgotāja rīcība, 
patērētājam ir tiesības saskaņā ar valsts 
tiesību aktu noteikumiem lauzt līgumu un
pieprasīt saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu atbilstīgā 
termiņā un nekādā gadījumā vēlāk par 
septiņām dienām no dienas, kad tirgotājs 
saņēmis patērētāja paziņojumu par 
lēmumu lauzt līgumu.

Or.el
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Grozījums Nr. 1102
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās dienās, 
sākot no piegādes dienas, kā paredzēts 
1. punktā.

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus, patērētājs, 
izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, 
var lūgt tirgotājam veikt piegādi 
attiecīgajiem apstākļiem atbilstīgā 
termiņā, kas nevar būt īsāks par septiņām 
dienām. Ja līdz noteiktā termiņa beigām 
prece vēl nav piegādāta, uzskata, ka 
patērētājs ir atteicies no pirkuma līguma, 
izņemot gadījumu, kad pirms šā termiņa 
beigām patērētājs uz pastāvīga 
informācijas nesēja paziņo, ka viņam nav 
izdevīgi izmantot savas tiesības atteikties 
no līguma; ikvienam šādam 
paziņojumam, kas nosūtīts pirms minētā 
termiņa beigām, ir juridisks spēks. Ja 
patērētājs par preci jau ir samaksājis, 
viņam ir tiesības saņemt izdevumu 
atmaksu par jebkuru samaksāto summu 
septiņās dienās, sākot no dienas, kad viņš 
ir atteicies no pirkuma līguma. Šis 
noteikums neskar patērētāja tiesības 
pieprasīt zaudējumu atlīdzību.

Or.pl

Pamatojums

Referenta ierosinātās izmaiņas ir papildinātas, lai aizsargātu patērētājus, kuri nevēlas 
obligāti atteikties no līguma, bet ir gatavi ilgāk gaidīt preču piegādi. Pilnīgs saskaņošanas 
līmenis.

Grozījums Nr. 1103
Morten Løkkegaard

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

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās dienās, 
sākot no piegādes dienas, kā paredzēts 
1. punktā.

2. Ja tirgotājs nav pildījis piegādes 
pienākumus, patērētājs, izmantojot 
pastāvīgu informācijas nesēju, var lūgt 
tirgotājam veikt piegādi attiecīgajiem 
apstākļiem atbilstīgā termiņā, kas nevar 
būt īsāks par septiņām dienām, kā arī 
informēt viņu par nodomu atteikties no 
pirkšanas līguma, ja piegāde netiks veikta. 
Ja līdz noteiktā termiņa beigām prece vēl 
nav piegādāta, uzskata, ka patērētājs ir 
atteicies no pirkuma līguma. Ja patērētājs 
par preci jau ir samaksājis, viņam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās dienās, 
sākot no dienas, kad viņš ir atteicies no 
līguma. Šis noteikums neskar patērētāja 
tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību.
Ja piegādes termiņš ir ievērojami 
pārsniegts, patērētājam ir tiesības 
nekavējoties lauzt līgumu, iepriekš par to 
neinformējot tirgotāju saskaņā ar 
22. panta 2. punktu.

Or.en

Grozījums Nr. 1104
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Saskaņā ar 2. punktu vai 2.a punktu
(jauns) patērētājs drīkst lauzt līgumu, 
tirgotājam savu lēmumu paziņojot 
rakstiski vai uz cita pastāvīga 
informācijas nesēja vai telefoniski. 
Tirgotājam ir pienākums atlīdzināt 
jebkuru samaksāto summu septiņās 
dienās, sākot no dienas, kad viņš ir 
saņēmis patērētāja paziņojumu.
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Or.en

Grozījums Nr. 1105
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja piegāde netiek veikta saskaņā ar 
2. punktu noteiktajā piegādes papildu 
termiņā, patērētājam ir tiesības lauzt 
līgumu.

Or.en

Grozījums Nr. 1106
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja piegāde netiek veikta arī saskaņā 
ar 2. punktu noteiktajā piegādes papildu 
termiņā, patērētājam ir juridiskas tiesības 
atteikties no līguma.

Or.en

Grozījums Nr. 1107
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Saskaņā ar 2. vai 3. punktu 
patērētājam ir tiesības atteikties no 
līguma, savu lēmumu paziņojot tirgotājam 
rakstiski vai uz cita pastāvīga 
informācijas nesēja. Patērētājam ir 
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tiesības saņemt atlīdzību par jebkuru 
samaksāto summu septiņās dienās, sākot 
no paredzētās piegādes dienas.

Or.en

Grozījums Nr. 1108
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var izdot vai paturēt spēkā 
valsts tiesību aktus, kuros paredzētas citas 
vai papildu iespējas patērētāju 
aizsardzībai, piemēram, tiesības uz 
zaudējumu atlīdzību, ja tirgotājs nav 
piegādājis preci 2.punktā noteiktajā 
atbilstīgajā termiņā.

Or.de

Pamatojums

Piegādes termiņa neievērošanas gadījumā arī valsts tiesību aktos pieejami juridiski 
zaudējumu atlīdzināšanas līdzekļi. Tāpēc precizitātes labā šo aspektu vajadzētu izklāstīt nevis 
„saskaņotajā” 22. panta 2. punktā, bet gan jaunajā 22. panta 2.a punktā.

Grozījums Nr. 1109
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Ja patērētājs un tirgotājs vienojušies 
par piegādi noteiktā termiņā un ja 
piegāde šajā termiņā netiek veikta, 
patērētājam ir tiesības lauzt līgumu.

Or.en
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Pamatojums

Piemēram, ja prece vai pakalpojums patērētājam vajadzīgs pirms konkrēta datuma un ja viņš 
ar tirgotāju ir vienojies par šīs preces/pakalpojuma piegādi pirms šā datuma un ja šīs 
saistības noteiktajā datumā nav izpildītas, patērētājam šī prece/pakalpojums vairs nav 
vajadzīgs. Tādēļ patērētājam jāļauj lauzt līgumu.

Grozījums Nr. 1110
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var izdot vai paturēt spēkā 
valsts tiesību aktus, kuros paredzētas citas 
vai papildu iespējas patērētāju 
aizsardzībai, ja tirgotājs nav piegādājis 
preci 2.punktā noteiktajā atbilstīgajā 
termiņā.

Or.de

Pamatojums

Šis grozījuma priekšlikums aizstāj iepriekšējo grozījuma Nr. 133 priekšlikumu.

Grozījums Nr. 1111
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja līgums attiecas uz precēm, kas 
gatavotas vai iegādātas pēc patērētāja 
īpaša individuāla pasūtījuma vai vēlmēm, 
un ja tirgotājs, neciešot ievērojamus 
zaudējumus, šīs preces nevar izmantot 
līdzīgā vai citā veidā, patērētājs laikā 
nepiegādātas preces dēļ var lauzt līgumu 
tikai tādā gadījumā, kad šīs kavēšanās dēļ 
viņš pilnībā nevar īstenot ar līguma 
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noslēgšanu saistīto mērķi. Šis noteikums 
neskar patērētāja tiesības pieprasīt 
zaudējumu atlīdzību.

Or.fi

Pamatojums

Pēc pasūtījuma gatavotām precēm būtu vēlams piemērot atsevišķus noteikumus. Šis noteikums 
galvenokārt aizsargātu mazos uzņēmumus, kam sākotnēji ieteiktais atteikuma tiesību veids 
būtu nesamērīgi bargs.

Grozījums Nr. 1112
Catherine Soullie, Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis vajadzības gadījumā, lai 
nodrošinātu augstāku patērētāju 
aizsardzības līmeni, savos valsts tiesību 
aktos var paturēt spēkā vai ieviest no 
22. pantā minētajiem atšķirīgus 
noteikumus.

Or.en

Grozījums Nr. 1113
Kyriacos Triantaphyllides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis vajadzības gadījumā, lai 
nodrošinātu augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni, savos valsts tiesību 
aktos var paturēt spēkā vai ieviest no 
22. pantā minētajiem atšķirīgus 
noteikumus.

Or.el
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Grozījums Nr. 1114
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
22.a pants – (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
Preču vai pakalpojumu piegādes tiesības 
citās dalībvalstīs
Attiecībā uz distances līgumiem 
patērētājam ir tiesības prasīt tirgotājam 
piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus 
citā dalībvalstī. Tirgotājam ir pienākums 
pildīt patērētāja prasību, ja tas ir tehniski 
iespējams un ja patērētājs ir gatavs segt 
visus attiecīgos izdevumus. Tirgotājam 
jebkurā gadījumā šie izdevumi jāsedz 
avansā.

Or.cs

Grozījums Nr. 1115
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
22.a pants – (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants

Maksāšana
1. Līdz preču/pakalpojumu piegādes 
brīdim tirgotājs no patērētāja bankas 
konta vai kredītkartes nedrīkst noņemt 
pilnu summu vai saņemt pilnu samaksu 
par precēm/pakalpojumiem. Ja 
preču/pakalpojumu cena ir ievērojama vai 
ja cena ir noteikta tieši šim konkrētajam 
pasūtījumam, tirgotājs un patērētājs var 
savstarpēji vienoties par avansa iemaksu.
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2. Tirgotājs piedāvā patērētājiem vismaz 
vienu bezmaksas maksāšanas līdzekli.
3. Dalībvalstis aizliedz tirgotājiem 
pieprasīt patērētājiem nodevas, kuru 
apmērs pārsniedz tirgotāja izdevumus 
saistībā ar šo maksāšanas līdzekļu 
izmantošanu.

Or.en

Grozījums Nr. 1116
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Riska nodošana svītrots
1. Zaudējumu risku vai risku, ka precēm 
varētu tikt nodarīts kaitējums, nodod 
patērētājam, kad viņš vai kāda trešā 
persona, kas nav pārvadātājs un ko 
izraudzījies patērētājs, iegūst šīs preces 
īpašumā.
2. Šā panta 1. punktā minēto risku nodod 
patērētājam piegādes laikā saskaņā ar 
līgumslēdzēju pušu vienošanos, ja 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
nav veicis atbilstošus pasākumus, lai 
iegūtu preces īpašumā.

Or.de

Grozījums Nr. 1117
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zaudējumu risku vai risku, ka precēm 
varētu tikt nodarīts kaitējums, nodod 

1. Zaudējumu risku vai risku, ka precēm 
varētu tikt nodarīts kaitējums, nodod 
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patērētājam, kad viņš vai kāda trešā 
persona, kas nav pārvadātājs un ko 
izraudzījies patērētājs, iegūst šīs preces 
īpašumā.

patērētājam, kad viņš vai kāda trešā 
persona, kas nav pārvadātājs un ko 
izraudzījies patērētājs, iegūst šīs preces 
savā lietošanā.

Or.de

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs ir juridiski atšķirīgi lietu tiesību veidi; tikai jēdziena „īpašums”
izmantošana var radīt juridisku nenoteiktību. Piemēram, īpašumtiesības uz kustamu lietu 
iespējams iegūt vai nu valdījuma veidā, vai trešās personas labā atkāpjoties no tiešajām 
tiesībām uz konkrēto lietu. Ja lieta atrodas īpašnieka lietošanā, tas nozīmē, ka īpašniekam ir 
faktiskā vara pār konkrēto lietu.

Grozījums Nr. 1118
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zaudējumu risku vai risku, ka precēm 
varētu tikt nodarīts kaitējums, nodod 
patērētājam, kad viņš vai kāda trešā 
persona, kas nav pārvadātājs un ko 
izraudzījies patērētājs, iegūst šīs preces 
īpašumā.

1. Zaudējumu risku vai risku, ka precēm 
varētu tikt nodarīts kaitējums, piegādes 
brīdī nodod patērētājam vai kādai trešai 
personai, kas nav pārvadātājs un ko 
izraudzījies patērētājs.

Or.fr

Pamatojums

Komisijas sākotnēji ierosinātā teksta vienkāršošana.

Grozījums Nr. 1119
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zaudējumu risku vai risku, ka precēm 1. Zaudējumu risku vai risku, ka precēm 
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varētu tikt nodarīts kaitējums, nodod 
patērētājam, kad viņš vai kāda trešā 
persona, kas nav pārvadātājs un ko 
izraudzījies patērētājs, iegūst šīs preces 
īpašumā.

varētu tikt nodarīts kaitējums, nodod 
patērētājam, kad viņš vai kāda trešā 
persona, kas nav pārvadātājs un ko 
izraudzījies patērētājs, iegūst šīs preces 
īpašumā. Risku nodod pārvadājam, kurš 
nogādā preci patērētājam, ja patērētājs 
pats uzdevis pārvadātājam piegādāt preci 
vai ja pārvadātāju izraudzījies patērētājs.
Dalībvalstis, lai nodrošinātu atšķirīgu 
patērētāju aizsardzības līmeni, nedrīkst 
paturēt spēkā vai ieviest šajā pantā 
minētajiem noteikumiem neatbilstīgus 
valsts tiesību aktu noteikumus.

Or.de

Pamatojums

Nav pieņemams Komisijas ierosinājums — nelikt pārvadātājam uzņemties risku par 
pārvadāšanai paredzētajām precēm arī tādā gadījumā, ja patērētājs uzdevis pārvadātājam 
paņemt preci vai ja pārvadātāju izraudzījies patērētājs.

Grozījums Nr. 1120
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zaudējumu risku vai risku, ka precēm 
varētu tikt nodarīts kaitējums, nodod 
patērētājam, kad viņš vai kāda trešā 
persona, kas nav pārvadātājs un ko 
izraudzījies patērētājs, iegūst šīs preces
īpašumā.

1. Zaudējumu risku vai risku, ka precēm 
varētu tikt nodarīts kaitējums, piegādes 
brīdī nodod patērētājam vai kādai trešai 
personai, kas nav pārvadātājs un ko 
izraudzījies patērētājs. Attiecībā uz 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, šo noteikumu nepiemēro 
12. panta 4. punktā paredzētajā laika 
periodā, kura laikā līgums nav izpildāms.

Or.fr

Pamatojums

Svarīgi, lai attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, risks netiktu nodots 
laika periodā, kas minēts grozītajā 12. panta 4. punktā. Šajā periodā dalībvalstis var aizliegt 
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pildīt līgumslēdzēju pušu pienākumus (tā dēvētais „tukšais periods”).

Grozījums Nr. 1121
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
23. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Dalībvalstis valsts tiesību aktos 
nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kuri atšķiras no šajā pantā 
paredzētajiem noteikumiem, tostarp ir 
stingrāki vai mazāk stingri, lai 
nodrošinātu atšķirīgu patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or.fr

Grozījums Nr. 1122
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto risku nodod 
patērētājam piegādes laikā saskaņā ar 
līgumslēdzēju pušu vienošanos, ja 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
nav veicis atbilstošus pasākumus, lai 
iegūtu preces īpašumā.

svītrots

Or.fr

Grozījums Nr. 1123
Damien Abad, Philippe Juvin

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

2. Šā panta 1. punktā minēto risku nodod 
patērētājam piegādes laikā saskaņā ar 
līgumslēdzēju pušu vienošanos, ja 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
nav veicis atbilstošus pasākumus, lai 
iegūtu preces īpašumā.

2. Dalībvalstis papildus var paredzēt valsts 
noteikumus, kas regulē risku nodošanu 
tādā gadījumā, kad patērētājs nav veicis 
visus pasākumus, lai saņemtu preces.

Or.fr

Pamatojums

Ir svarīgi ieviest minimālas saskaņošanas klauzulu, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz riska 
nodošanu varētu saglabāt atsevišķus noteikumus tādos režīmos, kas patērētājiem nodrošina 
augstāku aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 1124
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto risku nodod 
patērētājam piegādes laikā saskaņā ar 
līgumslēdzēju pušu vienošanos, ja 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
nav veicis atbilstošus pasākumus, lai iegūtu 
preces īpašumā.

2. Šā panta 1. punktā minēto risku nodod 
patērētājam piegādes laikā saskaņā ar 
līgumslēdzēju pušu vienošanos, ja 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
acīmredzami nav veicis atbilstošus 
pasākumus, lai iegūtu preces īpašumā.

Or.fr

Pamatojums

Riska nodošana ir būtiska, jo līdz ar to tirgotājam vairs nav pienākuma uzraudzīt preces 
glabāšanu. Nododot risku patērētājam, kā tas paredzēts šajā punktā, jābūt pārliecībai, ka 
patērētājs acīmredzami nav veicis atbilstošus pasākumus, lai iegūtu preces īpašumā.
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Grozījums Nr. 1125
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto risku nodod 
patērētājam piegādes laikā saskaņā ar 
līgumslēdzēju pušu vienošanos, ja 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
nav veicis atbilstošus pasākumus, lai 
iegūtu preces īpašumā.

2. Ja patērētājam nav laika paņemt vai
saņemt viņam nosūtītās preces, viņam 
jāuzņemas risks, ka pēc tam, kad tirgotājs 
ir veicis visus ar preču piegādi saistītos 
pasākumus, šo preču īpašības var 
pasliktināties.

Or.fi

Pamatojums

Principā vienmēr risks būtu jāuzņemas tai līgumslēdzējpusei, kuras īpašumā faktiski atrodas 
preces. Šī līgumslēdzējpuse vislabāk var rūpēties par attiecīgajām precēm, lai izvairītos no šo 
preču zaudēšanas vai bojāšanas. Vienīgais izņēmums varētu būt preces, kas savu īpašību dēļ 
var ātri sabojāties (parasti — pārtikas preces, griezti ziedi un augi utt.); šādos gadījumos 
patērētājam jāuzņemas risks par preču bojāšanos, ja viņš saskaņā ar līguma noteikumiem 
nepaņem vai nesaņem nosūtītās preces.

Grozījums Nr. 1126
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līgumos, kas noslēgti ar patērētājiem, 
noteikto saistību izpildes termiņš 
nepārsniedz divpadsmit mēnešus.

Or.en

Grozījums Nr. 1127
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 2.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Pēc divpadsmit mēnešiem patērētājam 
jābūt iespējai jebkurā brīdī izbeigt 
līgumattiecības. Patērētājs par 
līgumattiecību izbeigšanu var paziņot 
iepriekš; šis laikposms nepārsniedz divus 
mēnešus.

Or.en

Grozījums Nr. 1128
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nedrīkst paturēt spēkā vai 
ieviest šajā pantā minētajiem 
noteikumiem neatbilstīgus valsts tiesību 
aktu noteikumus.

Or.de

Grozījums Nr. 1129
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Gadījumos, kad pēc patērētāja 
paziņojuma par neatbilstību, preces 
atdotas tirgotājam pārbaudei vai 
neatbilstības novēršanai, tirgotājs 
uzņemas risku par precēm līdz brīdim, 
kad preces tiek atdotas atpakaļ 
patērētājam.

Or.fi
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Pamatojums

Principā vienmēr risku būtu jāuzņemas tai līgumslēdzējpusei, kuras īpašumā faktiski atrodas 
preces. Šī līgumslēdzējpuse vislabāk var rūpēties par attiecīgajām precēm, lai izvairītos no šo 
preču zaudēšanas vai bojāšanas. Vienīgais izņēmums varētu būt preces, kas savu īpašību dēļ 
var ātri sabojāties (parasti — pārtikas preces, griezti ziedi un augi utt.); šādos gadījumos 
patērētājam jāuzņemas risks par preču bojāšanos, ja viņš saskaņā ar līguma noteikumiem 
nepaņem vai nesaņem nosūtītās preces.

Grozījums Nr. 1130
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants

Līguma termiņš
1. Ar patērētājiem noslēgtos līgumos
noteikto saistību izpildes termiņš nedrīkst 
pārsniegt sešus mēnešus.
2. Pēc sešiem mēnešiem patērētājs 
jebkurā brīdī var izbeigt līgumattiecības. 
Patērētājs par līgumattiecību izbeigšanu 
var paziņot iepriekš; šis laikposms 
nedrīkst pārsniegt divus mēnešus.

Or.en

Pamatojums

Saistībā ar spēkā esošiem līgumiem ir svarīgi, lai patērētājam būtu iespējams izvēlēties citu 
pakalpojumu sniedzēju/piegādātāju. Ārkārtīgi ilgo līgumu termiņu (dažkārt — ilgāk par 
gadu) dēļ patērētāji pārāk ilgi ir piesaistīti vienam līgumam un vienam pakalpojumu 
sniedzējam. Šāda rīcība mazina konkurenci un galu galā negatīvi ietekmē cenas un 
pakalpojumu kvalitāti.

Grozījums Nr. 1131
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
23.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants

Līguma termiņš
1. Neskarot valsts tiesību aktu noteikumus 
par negodīgiem noteikumiem, ar 
patērētājiem noslēgtajos līgumos saistību 
sākotnējo termiņu nedrīkst noteikt ilgāku 
par divpadsmit mēnešiem.
2. Pēc šā sākotnējā saistību posma, kas 
ilgst gadu, patērētāji var lauzt līgumu 
jebkurā brīdī. Saistībā ar atteikšanos no 
līguma var ņemt vērā iepriekšējas 
paziņošanas periodu, kas nedrīkst būt 
ilgāks par diviem mēnešiem.

Or.fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir izvairīties no tā, ka patērētāji uzreiz varētu noslēgt līgumu ar to pašu 
tirgotāju uz pārāk ilgiem periodiem, tādējādi aizkavējot viņus mainīt pakalpojumu sniedzēju 
ilgu laiku, kas atsevišķos gadījumos var pazemināt faktisko konkurenci, attiecīgi ietekmējot
kvalitāti un cenu.

Grozījums Nr. 1132
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants

Maksāšanas līdzekļi
1. Tirgotāji piedāvā patērētājiem vismaz 
vienu bezmaksas maksāšanas līdzekli.
2. Dalībvalstis aizliedz tirgotājiem 
pieprasīt patērētājiem nodevas, kuru 
apmērs pārsniedz tirgotāja izdevumus 
saistībā ar šo maksāšanas līdzekļu 
izmantošanu.
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Or.en

Grozījums Nr. 1133
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
23.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.b pants
Dalībvalstis aizliedz tirgotājam noteikt 
maksājumus, kas jāsedz patērētājam par 
maksāšanas līdzekļu izmantošanu un kas 
pārsniedz izmaksas, kādas tirgotājam 
faktiski radušās par šo maksāšanas 
līdzekļu izmantošanu.

Or.fr

Grozījums Nr. 1134
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
23.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23.a pants

Līguma termiņš
1. Neskarot valsts tiesību aktu noteikumus 
par negodīgiem noteikumiem, ar 
patērētājiem noslēgtajos līgumos noteikto 
saistību sākotnējais izpildes termiņš 
nedrīkst pārsniegt divpadsmit mēnešus.
2. Pēc divpadsmit mēnešiem patērētāji 
jebkurā brīdī var izbeigt līgumattiecības. 
Patērētājs par līgumattiecību izbeigšanu 
var paziņot iepriekš; šis laikposms 
nedrīkst pārsniegt divus mēnešus.

Or.en
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Pamatojums

Saistībā ar spēkā esošiem līgumiem ir svarīgi, lai patērētājam būtu iespējams izvēlēties citu 
pakalpojumu sniedzēju/piegādātāju. Ārkārtīgi ilgo līgumu termiņu (dažkārt — ilgāk par 
gadu) dēļ patērētāji pārāk ilgi ir piesaistīti vienam līgumam un vienam pakalpojumu 
sniedzējam. Šāda rīcība mazina konkurenci un galu galā negatīvi ietekmē cenas un 
pakalpojumu kvalitāti.


