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Grozījums Nr. 1135
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
23.f pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksāšanas līdzekļi
1. Tirgotāji piedāvā patērētājiem vismaz 
vienu maksāšanas līdzekli bez maksas.
2. Dalībvalstis aizliedz tirgotājiem 
pieprasīt patērētājiem maksu, kas 
pārsniedz tirgotāja izmaksas par šādu 
līdzekļu izmantošanu.

Or.en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav paredzēti nekādi maksāšanas noteikumi, lai gan patērētājiem tas 
ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Patērētāji sūdzas par to, ka (jo īpaši tiešsaistes tirgos, 
t. i., koncertu un sporta pasākumu biļešu tirdzniecība, lidojuma biļetes utt.) nevar samaksāt 
bez papildu izmaksām, kas saistītas ar konkrētiem maksāšanas līdzekļiem.

Grozījums Nr. 1136
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
24. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstība līgumam svītrots

1. Tirgotājs piegādā preces atbilstoši 
pārdošanas līgumam.
2. Piegādātās preces uzskata par 
atbilstošām līgumam, ja tās atbilst šādiem 
nosacījumiem: 
a) tās atbilst tirgotāja dotajam aprakstam 
un tām ir tādas pašas īpašības kā precēm, 
ko tirgotājs ir piedāvājis patērētājam kā 
paraugu vai modeli;
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b) tās ir derīgas jebkuram konkrētam 
nolūkam, kuram patērētājs tās pieprasa 
un ko viņš ir darījis zināmu tirgotājam 
līguma noslēgšanas brīdī, un tirgotājs ir 
tam piekritis;
c) tās ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa 
preces parasti izmanto vai
d) to kvalitāte un darbība ir tāda, kas 
parasti piemīt šāda paša tipa precēm un 
ko patērētājs var pamatoti sagaidīt, 
ievērojot preču veidu un ņemot vērā 
tirgotāja, ražotāja vai viņa pārstāvja 
sniegtos publiskos paziņojumus par šo 
preču konkrētajām īpašībām, jo īpaši 
reklāmā vai marķējumā. 
3. Saskaņā ar šo pantu neatbilstības nav 
tad, ja līguma noslēgšanas brīdī patērētājs 
apzinājies vai viņam pamatoti būtu bijis 
jāapzinās, ka ir neatbilstība, vai arī, ja 
neatbilstības izcelsme ir saistīta ar 
patērētāja piegādātajiem materiāliem. 
4. Šā panta 2. punkta d) apakšpunktā 
minētie publiskie paziņojumi neuzliek 
saistības tirgotājam, ja viņš pierāda, ka 
bijusi kāda no turpmāk minētajām 
situācijām: 
a) tirgotājs nav zinājis un pamatoti nav 
varējis zināt par minēto paziņojumu;
b) līdz līguma noslēgšanas brīdim 
minētais paziņojums ir ticis koriģēts vai
c) minētais paziņojums nav varējis 
ietekmēt lēmumu par preču pirkšanu.
5. Jebkuru neatbilstību, ko rada preču 
nepareiza uzstādīšana, uzskata par preču 
neatbilstību, ja uzstādīšana ir ietverta 
pārdošanas līgumā un preces ir uzstādījis 
tirgotājs, vai tas ir darīts uz viņa atbildību. 
Tāpat šo principu piemēro, ja preces, 
kuru uzstādīšana jāveic patērētājam, 
uzstāda patērētājs, un nepareizā 
uzstādīšana ir kļūmīgas uzstādīšanas 
instrukcijas dēļ.

Or.de



AM\836859LV.doc 5/216 PE452.545v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 1137
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs piegādā preces atbilstoši 
pārdošanas līgumam.

1. Tirgotāja pienākums ir piegādāt 
patērētājam līgumam atbilstošas preces.

Or.de

Pamatojums

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Grozījums Nr. 1138
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs piegādā preces atbilstoši
pārdošanas līgumam.

1. Tirgotājs atbild par to, lai prece atbilstu
pārdošanas līgumam.

Or.en

Grozījums Nr. 1139
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs piegādā preces atbilstoši 1. Tirgotājs piegādā preces atbilstoši 
pārdošanas līgumam. Tirgotājs ir atbildīgs 
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pārdošanas līgumam. attiecībā uz patērētāju, ja preces neatbilst
līgumā paredzētajiem nosacījumiem.

Or.el

Grozījums Nr. 1140
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piegādātās preces uzskata par 
atbilstošām līgumam, ja tās atbilst šādiem 
nosacījumiem:

2. Piegādātās preces ir atbilstošas
līgumam, ja tās atbilst šādiem 
nosacījumiem:

-a) tām piemīt pušu savstarpējā 
vienošanās noteiktie parametri, īpaši 
attiecībā uz kvalitāti un kvantitāti;

a) tās atbilst tirgotāja dotajam aprakstam 
un tām ir tādas pašas īpašības kā precēm, 
ko tirgotājs ir piedāvājis patērētājam kā 
paraugu vai modeli;

a) tās atbilst tirgotāja dotajam aprakstam 
un tām ir tādas pašas īpašības kā precēm, 
ko tirgotājs ir piedāvājis patērētājam kā 
paraugu vai modeli;

b) tās ir derīgas jebkuram konkrētam 
nolūkam, kuram patērētājs tās pieprasa 
un ko viņš ir darījis zināmu tirgotājam 
līguma noslēgšanas brīdī, un tirgotājs ir 
tam piekritis;

b) tās ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa 
preces parasti izmanto;

c) tās ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa 
preces parasti izmanto vai

c) to kvalitāte un darbība ir tāda, kas 
parasti piemīt šāda paša tipa precēm un 
ko patērētājs var pamatoti sagaidīt, 
ievērojot preču veidu un ņemot vērā 
tirgotāja, ražotāja vai viņa pārstāvja 
sniegtos publiskos paziņojumus par šo 
preču konkrētajām īpašībām, jo īpaši 
reklāmā vai marķējumā.

d) to kvalitāte un darbība ir tāda, kas 
parasti piemīt šāda paša tipa precēm un 
ko patērētājs var pamatoti sagaidīt, 
ievērojot preču veidu un ņemot vērā 
tirgotāja, ražotāja vai viņa pārstāvja 
sniegtos publiskos paziņojumus par šo 
preču konkrētajām īpašībām, jo īpaši 
reklāmā vai marķējumā.
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(Pirms Komisijas priekšlikuma pašreizējā a) apakšpunkta ir ievietots jauns a) apakšpunkts. 
Tāpēc ir nepieciešams skaidrojums: jaunajā b) un c) apakšpunktā ir izmantots Komisijas 

priekšlikuma pašreizējā c) un d) apakšpunkta teksts, veicot tajā nelielas izmaiņas, jo 
minētajos apakšpunktos ir aplūkoti nosacījumi, kas jāievēro visos gadījumos).

Or.fr

Grozījums Nr. 1141
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piegādātās preces uzskata par 
atbilstošām līgumam, ja tās atbilst šādiem 
nosacījumiem:

2. Prece ir līgumam atbilstoša, ja

Or.de

Pamatojums

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Grozījums Nr. 1142
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās atbilst tirgotāja dotajam aprakstam 
un tām ir tādas pašas īpašības kā precēm, 
ko tirgotājs ir piedāvājis patērētājam kā 
paraugu vai modeli;

a) atbilst tirgotāja dotajam aprakstam un 
piemist tādām pašām īpašībām kā precēm, 
ko tirgotājs ir piedāvājis patērētājam kā 
paraugu vai modeli;

Or.fr
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Grozījums Nr. 1143
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās atbilst tirgotāja dotajam aprakstam 
un tām ir tādas pašas īpašības kā precēm, 
ko tirgotājs ir piedāvājis patērētājam kā 
paraugu vai modeli;

a) tās atbilst īpašībām, par ko vienojušās 
puses, jo īpaši tām ir arī tās paraugu un 
modeļu īpašības, ko tirgotājs ir piedāvājis 
patērētājam;

Or.de

Pamatojums

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Grozījums Nr. 1144
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – -a) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) attiecīgā gadījumā precēm jābūt 
turklāt:

(Šis grozījums ir jāievieto pirms pašreizējā Komisijas priekšlikuma a) apakšpunkta, lai 
atsauktos uz pašreizējo teksta a) un b) apakšpunktu)

Or.fr

Pamatojums

Skaidrojums attiecībā uz a) un b) apakšpunktu: pašreizējais Komisijas priekšlikuma a) un 
b) apakšpunkts ietver nosacījumus, kas jāievēro „attiecīgā gadījumā” (parauga vai modeļa 
apraksts un konkrēts nolūks).
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Grozījums Nr. 1145
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tās ir derīgas jebkuram konkrētam 
nolūkam, kuram patērētājs tās pieprasa un 
ko viņš ir darījis zināmu tirgotājam līguma 
noslēgšanas brīdī, un tirgotājs ir tam 
piekritis;

b) būt derīgām jebkuram konkrētam 
nolūkam, kuram patērētājs tās pieprasa un 
ko viņš ir darījis zināmu tirgotājam līguma 
noslēgšanas brīdī, un tirgotājs ir tam 
piekritis;

Or.fr

Grozījums Nr. 1146
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tās ir derīgas jebkuram konkrētam
nolūkam, kuram patērētājs tās pieprasa 
un ko viņš ir darījis zināmu tirgotājam
līguma noslēgšanas brīdī, un tirgotājs ir 
tam piekritis;

b) tās bez vienošanās par īpašībām ir 
derīgas nolūkam, ko līgumslēdzējas puses 
paredzējušas līguma noslēgšanas brīdī;

Or.de

Pamatojums

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.
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Grozījums Nr. 1147
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tās ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa 
preces parasti izmanto vai

svītrots

Or.fr

Pamatojums

Minētajā c) apakšpunktā ir veiktas nelielas izmaiņas, un tas ir pārcelts iepriekš (24. panta 
2. punkta jaunais b) apakšpunkts).

Grozījums Nr. 1148
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tās ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa 
preces parasti izmanto, vai

c) tās ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa 
preces parasti izmanto, un

Or.en

Grozījums Nr. 1149
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tās ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa 
preces parasti izmanto, vai

c) tās ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa 
preces parasti izmanto, un

Or.en
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Grozījums Nr. 1150
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tās ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa 
preces parasti izmanto, vai

c) tās ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa 
preces parasti izmanto, un

Or.en

Grozījums Nr. 1151
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tās ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa 
preces parasti izmanto, vai

c) citos gadījumos: ja tās ir derīgas 
nolūkiem, kādiem šā tipa preces parasti 
izmanto;

Or.de

Pamatojums

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Grozījums Nr. 1152
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – d) apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) to kvalitāte un darbība ir tāda, kas 
parasti piemīt šāda paša tipa precēm un 
ko patērētājs var pamatoti sagaidīt, 
ievērojot preču veidu un ņemot vērā 
tirgotāja, ražotāja vai viņa pārstāvja 
sniegtos publiskos paziņojumus par šo 
preču konkrētajām īpašībām, jo īpaši 
reklāmā vai marķējumā.

svītrots

Or.fr

Pamatojums

Minētais d) apakšpunkts ir pārcelts iepriekš (24. panta 2. punkta jaunais c) apakšpunkts).

Grozījums Nr. 1153
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) to kvalitāte un darbība ir tāda, kas 
parasti piemīt šāda paša tipa precēm un ko 
patērētājs var pamatoti sagaidīt, ievērojot 
preču veidu un ņemot vērā tirgotāja, 
ražotāja vai viņa pārstāvja sniegtos 
publiskos paziņojumus par šo preču 
konkrētajām īpašībām, jo īpaši reklāmā vai 
marķējumā.

d) to kvalitāte un darbība ir tāda, kas 
parasti piemīt šāda paša tipa precēm, 
ietverot arī izturīgumu, drošību un 
rezerves daļu pieejamību, ko patērētājs var 
pamatoti sagaidīt, ievērojot preču veidu un 
ņemot vērā tirgotāja, ražotāja vai viņa 
pārstāvja sniegtos publiskos paziņojumus 
par šo preču konkrētajām īpašībām, jo īpaši 
reklāmā vai marķējumā.

Or.en

Pamatojums

Kas attiecas uz principu par atbilstību līgumam, neatbilstības kritēriju saraksts jāpastiprina 
un jāuzlabo. Jāprecizē, ka, novērtējot preču piemērotību to parastajam nolūkam, vērā ņemts 
arī nolūks, izskats un apdare, nebūtisku defektu neesība un produkta izturīgums.
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Grozījums Nr. 1154
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – d) apakšpunkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) to kvalitāte un darbība ir tāda, kas 
parasti piemīt šāda paša tipa precēm un ko 
patērētājs var pamatoti sagaidīt, ievērojot 
preču veidu un ņemot vērā tirgotāja, 
ražotāja vai viņa pārstāvja sniegtos 
publiskos paziņojumus par šo preču 
konkrētajām īpašībām, jo īpaši reklāmā vai 
marķējumā.

d) to kvalitāte un darbība ir tāda, kas 
parasti piemīt šāda paša tipa precēm, 
ieskaitot apsvērumu par preces paredzēto 
lietošanu, tās izskatu un noformējumu, 
nebūtisku defektu neesību un preces 
paredzēto ekspluatācijas laiku, garantijas 
pakalpojuma un rezerves aprīkojuma 
pieejamību, atbilstību tiesību normām par 
preču drošību, un ko patērētājs var 
pamatoti sagaidīt, ievērojot preču veidu un 
ņemot vērā tirgotāja, ražotāja vai viņa 
pārstāvja sniegtos publiskos paziņojumus 
par šo preču konkrētajām īpašībām, jo īpaši 
reklāmā vai marķējumā.

Or.en

Grozījums Nr. 1155
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) to kvalitāte un darbība ir tāda, kas 
parasti piemīt šāda paša tipa precēm un ko 
patērētājs var pamatoti sagaidīt, ievērojot 
preču veidu un ņemot vērā tirgotāja, 
ražotāja vai viņa pārstāvja sniegtos 
publiskos paziņojumus par šo preču 
konkrētajām īpašībām, jo īpaši reklāmā vai 
marķējumā.

d) to kvalitāte un darbība ir tāda, kas 
parasti piemīt šāda paša tipa precēm, 
ieskaitot apsvērumu par nolūku, izskatu
un noformējumu, nebūtisku defektu 
neesību un produkta izturīgumu, 
garantijas pakalpojumu un rezerves daļu 
pieejamību, atbilstību tiesību normām par 
preču drošību, un ko patērētājs var 
pamatoti sagaidīt, ievērojot preču veidu un 
ņemot vērā tirgotāja, ražotāja vai viņa 
pārstāvja sniegtos publiskos paziņojumus 
par šo preču konkrētajām īpašībām, jo īpaši 
reklāmā vai marķējumā.
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Or.en

Pamatojums

Ar šo grozījumu mēģināts sniegt papildu ieteikumus, kā tirgotājiem un patērētājiem noteikt, 
vai preces nodrošina gaidīto kvalitāti un sniegumu. Pašreizējā redakcijā Komisijas 
priekšlikums ir pārāk neskaidrs un draud izraisīt nevajadzīgus strīdus par tā nozīmi, radot 
papildu izmaksas uzņēmumiem un iespējamu kaitējumu patērētājiem.

Grozījums Nr. 1156
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) to kvalitāte un darbība ir tāda, kas 
parasti piemīt šāda paša tipa precēm un
ko patērētājs var pamatoti sagaidīt, 
ievērojot preču veidu un ņemot vērā 
tirgotāja, ražotāja vai viņa pārstāvja 
sniegtos publiskos paziņojumus par šo 
preču konkrētajām īpašībām, jo īpaši 
reklāmā vai marķējumā.

d) turklāt — ja tās uzrāda tās īpašības, 
kas parasti piemīt šā tipa precēm un ko 
patērētājs var sagaidīt, jo īpaši ievērojot 
ražotāja vai viņa pārstāvja reklāmā vai 
marķējumā sniegtos publiskos 
paziņojumus par šīs preces konkrētajām 
īpašībām, ja vien tirgotājs nezināja 
attiecīgo paziņojumu un viņam tas arī 
nebija jāzina, tas līguma noslēgšanas 
brīdī bija grozīts vai nevarēja ietekmēt 
pirkuma lēmumu.

Or.de

Pamatojums

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.
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Grozījums Nr. 1157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – da) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) tās iepakotas tā, lai nepieļautu preču 
sabojāšanu.

Or.pl

Pamatojums

Pareizs preču (jo īpaši trauslu preču) iepakojums samazina iespējamību sabojāt preces 
transportēšanas laikā. Pilnīga saskaņošana.

Grozījums Nr. 1158
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
24. pants – 2. punkts – db) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) tās piemēroti iepakotas, lai izvairītos 
no iespējas sabojāt tās.

Or.pl

Pamatojums

Piemērots iepakojums, kas jo īpaši svarīgs preču transportēšanas laikā, jāietver starp citiem 
faktoriem, uz kā pamata tie atzīta atbilstība līgumam.

Grozījums Nr. 1159
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šo pantu neatbilstības nav 
tad, ja līguma noslēgšanas brīdī patērētājs 

svītrots
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apzinājies vai viņam pamatoti būtu bijis 
jāapzinās, ka ir neatbilstība, vai arī, ja 
neatbilstības izcelsme ir saistīta ar 
patērētāja piegādātajiem materiāliem.

Or.de

<>Pamatojums</TitreJust>

Sistemātisku apsvērumu dēļ šis punkts pārcelts no 24. panta 3. punkta uz atsevišķu pantu.

Grozījums Nr. 1160
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šo pantu neatbilstības nav 
tad, ja līguma noslēgšanas brīdī patērētājs 
apzinājies vai viņam pamatoti būtu bijis 
jāapzinās, ka ir neatbilstība, vai arī, ja 
neatbilstības izcelsme ir saistīta ar 
patērētāja piegādātajiem materiāliem.

3. Saskaņā ar šo pantu neatbilstības nav 
tad, ja līguma noslēgšanas brīdī patērētājs 
apzinājies vai viņam pamatoti, bez rupjas 
nolaidības būtu bijis jāapzinās, ka ir 
neatbilstība, vai arī, ja neatbilstības 
izcelsme ir saistīta ar patērētāja 
piegādātajiem materiāliem.

Or.de

Grozījums Nr. 1161
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šo pantu neatbilstības nav 
tad, ja līguma noslēgšanas brīdī patērētājs 
apzinājies vai viņam pamatoti būtu bijis 
jāapzinās, ka ir neatbilstība, vai arī, ja 
neatbilstības izcelsme ir saistīta ar 
patērētāja piegādātajiem materiāliem.

3. Saskaņā ar šo pantu neatbilstības nav 
tad, ja līguma noslēgšanas brīdī patērētājs 
apzinājies vai viņš pamatoti nevarēja 
neapzināties, ka ir neatbilstība, vai arī, ja 
neatbilstības izcelsme ir saistīta ar 
patērētāja piegādātajiem materiāliem.

Or.en
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Grozījums Nr. 1162
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šo pantu neatbilstības nav 
tad, ja līguma noslēgšanas brīdī patērētājs 
apzinājies vai viņam pamatoti būtu bijis 
jāapzinās, ka ir neatbilstība, vai arī, ja 
neatbilstības izcelsme ir saistīta ar 
patērētāja piegādātajiem materiāliem.

3. Saskaņā ar šo pantu neatbilstības nav 
tad, ja līguma noslēgšanas brīdī patērētājs 
apzinājies vai viņš pamatoti nevarēja 
neapzināties, ka ir neatbilstība, vai arī, ja 
neatbilstības izcelsme ir saistīta ar 
patērētāja piegādātajiem materiāliem.

Or.en

Grozījums Nr. 1163
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šo pantu neatbilstības nav 
tad, ja līguma noslēgšanas brīdī patērētājs 
apzinājies vai viņam pamatoti būtu bijis 
jāapzinās, ka ir neatbilstība, vai arī, ja 
neatbilstības izcelsme ir saistīta ar 
patērētāja piegādātajiem materiāliem.

3. Saskaņā ar šo pantu neatbilstības nav 
tad, ja līguma noslēgšanas brīdī patērētājs 
apzinājies, ka ir neatbilstība, vai arī, ja 
neatbilstības izcelsme ir saistīta ar 
patērētāja piegādātajiem materiāliem.

Or.el

Grozījums Nr. 1164
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar šo pantu neatbilstības nav 
tad, ja līguma noslēgšanas brīdī patērētājs 
apzinājies vai viņam pamatoti būtu bijis 

3. Saskaņā ar šo pantu neatbilstības nav 
tad, ja līguma noslēgšanas brīdī patērētājs 
apzinājies, ka ir neatbilstība.
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jāapzinās, ka ir neatbilstība, vai arī, ja 
neatbilstības izcelsme ir saistīta ar 
patērētāja piegādātajiem materiāliem.

Or.el

Grozījums Nr. 1165
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā panta 2. punkta d) apakšpunktā 
minētie publiskie paziņojumi neuzliek 
saistības tirgotājam, ja viņš pierāda, ka 
bijusi kāda no turpmāk minētajām 
situācijām:

svītrots

a) tirgotājs nav zinājis un pamatoti nav 
varējis zināt par minēto paziņojumu;
b) līdz līguma noslēgšanas brīdim 
minētais paziņojums ir ticis koriģēts vai
c) minētais paziņojums nav varējis 
ietekmēt lēmumu par preču pirkšanu.

Or.de

Pamatojums

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Grozījums Nr. 1166
Emilie Turunen

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

b) līdz līguma noslēgšanas brīdim minētais 
paziņojums ir ticis koriģēts

b) līdz līguma noslēgšanas brīdim minētais 
paziņojums ir ticis koriģēts, izmantojot tos
pašus līdzekļus, un laicīgi iepriekš

Or.en

Pamatojums

Priekšlikumā paustais tirgotāja saistību izņēmums publisku paziņojumu gadījumā ir pārāk 
plašs, piemēram, gadījumā, ja ražotāja televīzijas reklāmas sākotnējais paziņojums ticis 
koriģēts vienu dienu iepriekš mazā laikraksta sludinājumā.

Grozījums Nr. 1167
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4. punkts – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līdz līguma noslēgšanas brīdim minētais 
paziņojums ir ticis koriģēts

b) līdz līguma noslēgšanas brīdim minētais 
paziņojums ir ticis koriģēts laicīgi iepriekš, 
izmantojot tos pašus saziņas līdzekļus,

Or.en

Grozījums Nr. 1168
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4. punkts – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līdz līguma noslēgšanas brīdim minētais 
paziņojums ir ticis koriģēts

b) līdz līguma noslēgšanas brīdim minētais 
paziņojums ir ticis koriģēts līdzvērtīgā 
veidā vai vismaz izceltā formā līguma 
dokumentā

Or.de



PE452.545v01-00 20/216 AM\836859LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 1169
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) minētais paziņojums nav varējis 
ietekmēt lēmumu par preču pirkšanu.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1170
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jebkuru neatbilstību, ko rada preču 
nepareiza uzstādīšana, uzskata par preču 
neatbilstību, ja uzstādīšana ir ietverta 
pārdošanas līgumā un preces ir uzstādījis 
tirgotājs, vai tas ir darīts uz viņa atbildību.
Tāpat šo principu piemēro, ja preces, 
kuru uzstādīšana jāveic patērētājam, 
uzstāda patērētājs, un nepareizā 
uzstādīšana ir kļūmīgas uzstādīšanas 
instrukcijas dēļ.

svītrots

Or.de

Pamatojums

Sistemātisku apsvērumu dēļ šis punkts jāpārceļ uz atsevišķu tās pašas autores pantu (jaunais 
24.a pants).

Grozījums Nr. 1171
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jebkuru neatbilstību, ko rada preču 
nepareiza uzstādīšana, uzskata par preču 
neatbilstību, ja uzstādīšana ir ietverta 
pārdošanas līgumā un preces ir uzstādījis 
tirgotājs, vai tas ir darīts uz viņa atbildību. 
Tāpat šo principu piemēro, ja preces, 
kuru uzstādīšana jāveic patērētājam, 
uzstāda patērētājs, un nepareizā 
uzstādīšana ir kļūmīgas uzstādīšanas 
instrukcijas dēļ.

5. Tirgotājs atbild par neatbilstībām, 
kuras izriet no iesaiņojuma, uzstādīšanas 
instrukcijas un uzstādīšanas, ja līgumā 
bija noteikta tirgotāja atbildība par 
uzstādīšanu.

Or.fr

Grozījums Nr. 1172
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nedrīkst paturēt spēkā vai 
ieviest savus valsts tiesību aktus, kas 
atšķiras no šā panta noteikumiem.

Or.de

Grozījums Nr. 1173
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Dalībvalstis valsts tiesību aktos 
nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kuri atšķiras no 1. un 
2. punktā paredzētajiem noteikumiem, 
tostarp ir stingrāki vai mazāk stingri 
attiecībā uz veidu, kā nodrošināt atšķirīgu 
patērētāju tiesību aizsardzības līmeni.
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Or.fr

Grozījums Nr. 1174
Kyriacos Triantaphyllides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Lai nodrošinātu augstāku patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni, dalībvalstis 
savos valsts tiesību aktos vajadzības 
gadījumā var paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kas atšķiras no šajā pantā 
izklāstītajiem noteikumiem.

Or.el

Grozījums Nr. 1175
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
24.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatbilstība līgumam
Piegādātā prece uzskatāma par 
neatbilstošu līgumam arī tad, ja
a) pārdošanas līgumā bija ietverta 
uzstādīšana un tirgotājs to veicis nepareizi 
vai tas darīts uz viņa atbildību;
b) preci, kuras uzstādīšana jāveic 
patērētājam, uzstāda patērētājs, un 
nepareizā uzstādīšana ir saistīta ar kļūdu 
uzstādīšanas instrukcijā;
c) piegādāta cita, nevis pasūtītā prece vai 
tā piegādāta nepietiekamā daudzumā.

Or.de

Pamatojums

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
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Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Grozījums Nr. 1176
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
25. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Likumīgās tiesības — atbildība par 
neatbilstību

svītrots

Tirgotājs ir atbildīgs attiecībā pret 
patērētāju par jebkuru neatbilstību, kura 
eksistē brīdī, kad risku nodod patērētājam.

Or.de

Grozījums Nr. 1177
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
25. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Likumīgās tiesības — atbildība par 
neatbilstību

Likumīgo tiesību neesība, ja patērētājs 
zina par neatbilstību

Or.de

Pamatojums

Ja patērētājs zina par neatbilstību, tās esība nemainās. Tāpēc šis regulējums pārcelts no 
24. panta 3. punkta uz atsevišķu noteikumu (25. pantu).
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Grozījums Nr. 1178
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs ir atbildīgs attiecībā pret 
patērētāju par jebkuru neatbilstību, kura 
eksistē brīdī, kad risku nodod patērētājam.

svītrots

Or.de

Pamatojums

Šis teksts jāiekļauj 26. pantā, lai paskaidrotu, ka tas attiecas tikai uz 26. pantā minētajiem 
īpašajiem aizsardzības līdzekļiem un ka runa nav par atbildību pilnā apmērā.

Grozījums Nr. 1179
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs ir atbildīgs attiecībā pret 
patērētāju par jebkuru neatbilstību, kura 
eksistē brīdī, kad risku nodod patērētājam.

1. Patērētājs nevar atsaukties uz preces 
neatbilstību, ja viņam līguma slēgšanas 
brīdī bija zināms par neatbilstību vai arī 
viņš par to neuzzināja rupjas nolaidības 
dēļ un ja tirgotājs trūkumu nav noklusējis 
ļaunprātīgi vai neatbilstība saistīta ar 
materiālu, ko piegādājis patērētājs.

Or.de

Pamatojums

Ja patērētājs zina par neatbilstību, tās esība nemainās. Tāpēc šis regulējums pārcelts no 
24. panta 3. punkta uz atsevišķu noteikumu (25. pantu).

Grozījums Nr. 1180
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 1. punkts 



AM\836859LV.doc 25/216 PE452.545v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs ir atbildīgs attiecībā pret 
patērētāju par jebkuru neatbilstību, kura 
eksistē brīdī, kad risku nodod patērētājam.

1. Tirgotājs un ražotājs ir vienādi atbildīgi
attiecībā pret patērētāju par jebkuru 
neatbilstību, kura eksistē brīdī, kad risku 
nodod patērētājam.

Or.en

Grozījums Nr. 1181
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
25.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a pants

Regresa tiesības

1. Ja konstatēts, ka gala pārdevējs ir 
atbildīgs attiecībā uz patērētāju 
neatbilstības dēļ saistībā ar darbību vai 
nolaidību, ko veicis ražotājs, iepriekšējais 
pārdevējs tajā pašā līgumu ķēdē vai 
jebkurš cits starpnieks, gala pārdevējam ir 
regresa tiesības attiecībā uz personām, 
kas ir atbildīgas saskaņā ar to 
līgumsaistībām.
2. Atbildīgo personu vai personas, pret ko 
gala pārdevējs var izvirzīt apsūdzību par 
neatbilstību novēršanu, kā arī attiecīgās 
darbības un procedūru nosaka saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem, lai nodrošinātu 
minēto tiesību efektivitāti.
3. Personai, kas noteikta par atbildīgu 
saskaņā ar iepriekšējā punkta 
noteikumiem, ir pienākums pierādīt, ka tā 
nav atbildīga par neatbilstību vai ka gala 
pārdevēja veiktā neatbilstības novēršana 
attiecībā uz patērētāju patiesībā nebija 
pieprasīta.

Or.it
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Grozījums Nr. 1182
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
25.b pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.b pants

Ražotāja tiešā atbildība

Dalībvalstis, ievērojot līgumu slēgšanas 
brīvības principu un citus valsts tiesību 
aktu noteikumus, ar ko regulē attiecības 
starp pārdevēju vai citu starpnieku un 
patērētāju, nosaka piegādes ķēdes 
vadītāju tiešās atbildības veidus par 
jebkādu neatbilstību, par ko tie atbildīgi.

Or.it

Grozījums Nr. 1183
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
26. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizsardzības līdzekļi neatbilstību 
gadījumiem

svītrots

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības: 
a) uz neatbilstības novēršanu, preces 
salabojot vai nomainot;
b) uz cenas samazinājumu;
c) uz līguma atcelšanu.
2. Tirgotājs novērš neatbilstību preces vai 
nu salabojot, vai nomainot tās pēc savas 
izvēles. 
3. Gadījumos, kad tirgotājs ir pierādījis, 
ka neatbilstības novēršana, preces 
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salabojot vai nomainot, ir prettiesiska, nav 
iespējama vai ir saistīta ar tirgotāja 
nesamērīgiem ieguldījumiem, patērētājs 
var izvēlēties cenas samazinājumu vai 
līguma atcelšanu. Tirgotāja ieguldījumi ir 
nesamērīgi, ja tie rada viņam izmaksas, 
kuras salīdzinājumā ar cenas 
samazinājumu vai līguma atcelšanu ir 
pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja 
nav bijusi neatbilstība, un neatbilstības 
būtiskumu. Patērētājs var atcelt līgumu 
tikai tad, ja neatbilstība nav nebūtiska.
4. Patērētājs var izmantot jebkādus 
aizsardzības līdzekļus, kuri paredzēti 
1. punktā, ja ir kāda no turpmāk 
minētajām situācijām: 
a) tirgotājs ir tieši vai netieši atteicies 
novērst neatbilstības;
b) tirgotājs nav novērsis neatbilstības 
piemērotā termiņā;
c) tirgotājs ir mēģinājis novērst 
neatbilstības, sagādājot būtiskas neērtības 
patērētājam;
d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk 
nekā vienu reizi neilgā laika posmā.
5. To, vai patērētājam sagādātas būtiskas 
neērtības, un kāds būtu piemērots termiņš 
tirgotājam, lai novērstu neatbilstības, 
novērtē, ņemot vērā preču veidu un 
nolūku, kādam patērētājs ir preces 
iegādājies, kā minēts 24. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā.

Or.de

Grozījums Nr. 1184
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
26. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aizsardzības līdzekļi neatbilstību 
gadījumiem

Likumīgās tiesības neatbilstību 
gadījumiem

Or.de
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Pamatojums

Šīs nodaļas galvenais noteikums ir garantijas tiesību hierarhija. Patērētājs vispirms var 
pieprasīt novērst preces neatbilstību (preces salabošana vai nomaiņa), attiecinot uz to 
proporcionalitātes principu (3. punkts).

Grozījums Nr. 1185
Damien Abad, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības:

svītrots

a) uz neatbilstības novēršanu, preces 
salabojot vai nomainot;
b) uz cenas samazinājumu;
c) uz līguma atcelšanu.

Or.fr

Grozījums Nr. 1186
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības:

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājiem ir tiesības izvēlēties no 
šādiem aizsardzības līdzekļiem:

Or.en

Grozījums Nr. 1187
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības:

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības izvēlēties no šādiem 
aizsardzības līdzekļiem:

Or.en

Grozījums Nr. 1188
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības:

1. Gadījumos, kad preces ir neatbilstošas, 
patērētājs var izvēlēties pielietot 2.-
5. punkta nosacījumus, kuri paredz šādus 
aizsardzības līdzekļus:

Or.fr

Pamatojums

Aizsardzības līdzekļu hierarhijas principa atcelšana.

Grozījums Nr. 1189
Damien Abad, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības:

1. Gadījumos, kad preces ir neatbilstošas, 
patērētājam saskaņā ar 2.-5. punkta 
nosacījumiem ir tiesības uz:

a) preces remontu;
b) preces nomaiņu;
c) cenas samazinājumu;
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d) līguma atcelšanu.
Tomēr patērētājam nav tiesību uz līguma 
atcelšanu nebūtiskas neatbilstības 
gadījumā.

Or.fr

Pamatojums

Risinājumu hierarhijas atcelšana, lai nodrošinātu patērētājam iespēju izdarīt konkrētajai 
situācijai atbilstošāko izvēli. Līguma atcelšanas neiespējamība nebūtiskas neatbilstības 
gadījumā nodrošina noteikuma līdzsvarotību.

Grozījums Nr. 1190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības:

1. Saskaņā ar 2.-5. punktā izklāstītajiem 
noteikumiem gadījumos, kad preces 
neatbilst līgumā noteiktajam, patērētājam ir 
tiesības:

lai nodrošinātu augstāku patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni, dalībvalstis 
savos valsts tiesību aktos vajadzības 
gadījumā var paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kas atšķiras no šajā pantā 
izklāstītajiem noteikumiem.

Or.el

Grozījums Nr. 1191
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 



AM\836859LV.doc 31/216 PE452.545v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

patērētājam ir tiesības: patērētājam ir tiesības pēc izvēles:

Or.fr

Pamatojums

Patērētājam jādod iespēja izvēlēties risinājumu.

Grozījums Nr. 1192
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības:

1. Ja piegādātā prece riska nodošanas 
laikā patērētājam neatbilst līgumā 
noteiktajam, patērētājam ir likumīgās
tiesības saskaņā ar šādiem noteikumiem:

Or.de

Pamatojums

Šīs nodaļas galvenais noteikums ir garantijas tiesību hierarhija. Patērētājs vispirms var 
pieprasīt novērst preces neatbilstību (preces salabošana vai nomaiņa), attiecinot uz to 
proporcionalitātes principu (3. punkts).

Grozījums Nr. 1193
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības:

1. Tirgotājs ir atbildīgs attiecībā uz 
patērētāju par jebkuru neatbilstību, kura 
eksistē brīdī, kad risku nodod patērētājam.
Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības:
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Or.de

Grozījums Nr. 1194
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības:

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājiem ir tiesības izvēlēties no 
šādiem aizsardzības līdzekļiem:

Or.en

Grozījums Nr. 1195
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības:

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības atbilstoši patērētāja 
izvēlei:

Or.en

Pamatojums

Ar šo grozījumu mēģināts ieviest atteikuma tiesības, dodot iespēju patērētājiem saņemt 
kompensāciju, ja viņi nopirkuši nepareizu preci.

Grozījums Nr. 1196
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
26. pants – 1. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības:

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad 
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības pēc savas izvēles:

Or.pl

Pamatojums

Patērētājam jābūt tiesībām izvēlēties neatbilstības novēršanas darbības veidu.

Grozījums Nr. 1197
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kā minēts 2.-5. punktā, gadījumos, kad
preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības:

1. Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības novērst neatbilstību 
ar šādiem līdzekļiem:

Or.en

Grozījums Nr. 1198
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uz neatbilstības novēršanu, preces 
salabojot vai nomainot;

svītrots

Or.fr

Pamatojums

Sk. grozījumu, ar kuru atceļ risinājumu hierarhiju, 26. panta 1. punktā.



PE452.545v01-00 34/216 AM\836859LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 1199
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uz neatbilstības novēršanu, preces 
salabojot vai nomainot;

svītrots

Or.de

Pamatojums

Šīs nodaļas galvenais noteikums ir garantijas tiesību hierarhija. Patērētājs vispirms var 
pieprasīt novērst preces neatbilstību (preces salabošana vai nomaiņa), attiecinot uz to 
proporcionalitātes principu (3. punkts).

Grozījums Nr. 1200
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uz neatbilstības novēršanu, preces 
salabojot vai nomainot;

a) salabošana;

Or.en

Grozījums Nr. 1201
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uz neatbilstības novēršanu, preces
salabojot vai nomainot;

a) preces salabošana;

Or.en
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Grozījums Nr. 1202
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uz neatbilstības novēršanu, preces 
salabojot vai nomainot;

a) preces salabošana;

Or.fr

Grozījums Nr. 1203
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uz neatbilstības novēršanu, preces 
salabojot vai nomainot;

a) uz neatbilstības novēršanu, preces 
salabojot.

Lai nodrošinātu augstāku patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni, dalībvalstis 
savos valsts tiesību aktos vajadzības 
gadījumā var paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kas atšķiras no šajā pantā 
izklāstītajiem noteikumiem;

Or.el

Grozījums Nr. 1204
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uz neatbilstības novēršanu, preces
salabojot vai nomainot;

a) preces salabošana;

Or.en
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Grozījums Nr. 1205
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uz neatbilstības novēršanu, preces
salabojot vai nomainot;

a) preces salabošana vai nomaiņa;

Or.en

Grozījums Nr. 1206
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) preces nomaiņa;

Or.en

Grozījums Nr. 1207
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – ab) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) preces nomaiņa;

Or.en

Grozījums Nr. 1208
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – ac) apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) preces nomaiņa;

Or.fr

Grozījums Nr. 1209
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) uz neatbilstības novēršanu, preces 
nomainot;
Lai nodrošinātu augstāku patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni, dalībvalstis 
savos valsts tiesību aktos vajadzības 
gadījumā var paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kas atšķiras no šajā pantā 
izklāstītajiem noteikumiem.

Or.el

Grozījums Nr. 1210
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uz cenas samazinājumu; svītrots

Or.fr

Pamatojums

Sk. grozījumu, ar kuru atceļ risinājumu hierarhiju, 26. panta 1. punktā.
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Grozījums Nr. 1211
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uz cenas samazinājumu; svītrots

Or.de

Pamatojums

Šīs nodaļas galvenais noteikums ir garantijas tiesību hierarhija. Patērētājs vispirms var 
pieprasīt novērst preces neatbilstību (preces salabošana vai nomaiņa), attiecinot uz to 
proporcionalitātes principu (3. punkts).

Grozījums Nr. 1212
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uz cenas samazinājumu; b) cenas samazinājums;

Or.en

Grozījums Nr. 1213
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uz cenas samazinājumu; b) cenas samazinājums;

Or.en
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Grozījums Nr. 1214
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uz cenas samazinājumu; b) cenas samazinājums;

Or.fr

Grozījums Nr. 1215
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uz cenas samazinājumu; b) cenas samazinājums;

Or.en

Grozījums Nr. 1216
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uz cenas samazinājumu; b) samazinot cenu;

Or.en

Grozījums Nr. 1217
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – ba) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) preces nomaiņa;
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Or.en

Grozījums Nr. 1218
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uz līguma atcelšanu. svītrots

Or.fr

Pamatojums

Sk. grozījumu, ar kuru atceļ risinājumu hierarhiju, 26. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 1219
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uz līguma atcelšanu. svītrots

Or.de

Pamatojums

Šīs nodaļas galvenais noteikums ir garantijas tiesību hierarhija. Patērētājs vispirms var 
pieprasīt novērst preces neatbilstību (preces salabošana vai nomaiņa), attiecinot uz to 
proporcionalitātes principu (3. punkts).

Grozījums Nr. 1220
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uz līguma atcelšanu. c) līguma atcelšana. Līgumu atceļ bez 
liekas kavēšanās un maksimāli 30 dienu 
laikā pēc patērētāja pieprasījuma atcelt 
līgumu.

Or.en

Grozījums Nr. 1221
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uz līguma atcelšanu. c) līguma anulēšana trīsdesmit dienu laikā 
no preču saņemšanas dienas. Patērētājs ir 
juridiski tiesīgs anulēt līgumu jaukta 
līguma gadījumā, ja vien pakalpojumu 
sniegšana nav līguma galvenā daļa.

Or.en

Grozījums Nr. 1222
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uz līguma atcelšanu. c) līguma atcelšana.

Or.fr

Grozījums Nr. 1223
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uz līguma atcelšanu. c) līguma atcelšana 30 dienu laikā no 
preču saņemšanas dienas.

Or.en

Grozījums Nr. 1224
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uz līguma atcelšanu. c) pārtraucot līgumu un saņemot summas 
atmaksu pilnā apmērā.

Or.en

Grozījums Nr. 1225
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ja līgums ir jaukts līgums, patērētājam 
ir tiesības atcelt visu līgumu, ja vien 
pakalpojuma sniegšana nav līguma 
dominējošā daļa;

Or.en

Grozījums Nr. 1226
Kurt Lechner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) attiecībā uz digitālajiem 
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pakalpojumiem, ja tehnisku problēmu dēļ 
lejupielāde aizkavējas vai netiek 
nodrošināta pieņemamā laikā, vai 
lejupielāde nenotiek, patērētājs ir tiesīgs 
uz digitālā satura nomaiņu vai 
kompensāciju;

Or.de

Grozījums Nr. 1227
Kerstin Westphal

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Zaudējumu atlīdzība

Or.de

Pamatojums

Ja neatbilstības novēršana nav izdevusies, ir noraidīta vai ir neatbilstoša, otrajā tiesību 
hierarhijas līmenī patērētājam ir tiesības pieprasīt, lai tirgotājs samazina cenu, atceļ līgumu 
un atlīdzina bojājumu.

Grozījums Nr. 1228
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Tomēr patērētājam nav tiesību uz 
līguma atcelšanu nebūtiskas neatbilstības 
gadījumā.

Or.fr
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Grozījums Nr. 1229
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Attiecībā uz digitālajām precēm, ja 
tehnisku problēmu dēļ lejupielāde 
aizkavējas vai netiek nodrošināta 
pieņemamā laikā, vai lejupielāde 
nenotiek, patērētājs ir tiesīgs uz digitālā 
satura nomaiņu vai kompensāciju.

Or.en

Grozījums Nr. 1230
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1.d punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Attiecībā uz digitālajiem 
pakalpojumiem, ja tehnisku problēmu dēļ 
lejupielāde aizkavējas vai netiek 
nodrošināta pieņemamā laikā, vai 
lejupielāde nenotiek, patērētājs ir tiesīgs 
uz digitālā satura nomaiņu vai 
kompensāciju.

Or.en

Pamatojums

Pilnīga saskaņošana.

Grozījums Nr. 1231
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1.e punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e Attiecībā uz digitālajiem 
pakalpojumiem, ja tehnisku problēmu dēļ 
lejupielāde aizkavējas vai netiek 
nodrošināta pieņemamā laika posmā, vai 
lejupielāde nenotiek, patērētājs ir tiesīgs 
uz nomaiņu vai kompensāciju par 
summu, kas samaksāta par digitālo 
saturu.

Or.en

Grozījums Nr. 1232
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgotājs novērš neatbilstību preces vai 
nu salabojot, vai nomainot tās pēc savas 
izvēles.

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 1233
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgotājs novērš neatbilstību preces vai 
nu salabojot, vai nomainot tās pēc savas 
izvēles.

svītrots

Or.fr
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Grozījums Nr. 1234
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgotājs novērš neatbilstību preces vai 
nu salabojot, vai nomainot tās pēc savas 
izvēles.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1235
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgotājs novērš neatbilstību preces vai 
nu salabojot, vai nomainot tās pēc savas 
izvēles.

svītrots

Or.fr

Pamatojums

Risinājuma izvēle jāatstāj patērētāja, nevis tirgotāja ziņā.

Grozījums Nr. 1236
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgotājs novērš neatbilstību preces vai 
nu salabojot, vai nomainot tās pēc savas 
izvēles.

svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 1237
Damien Abad, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgotājs novērš neatbilstību preces vai 
nu salabojot, vai nomainot tās pēc savas 
izvēles.

svītrots

Or.fr

Pamatojums

Sk. grozījumu, ar kuru atceļ risinājumu hierarhiju, 26. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 1238
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgotājs novērš neatbilstību preces vai 
nu salabojot, vai nomainot tās pēc savas
izvēles.

2. Tirgotājs novērš neatbilstību preces vai 
nu salabojot, vai nomainot tās pēc 
patērētāja izvēles.

Lai nodrošinātu augstāku patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni, dalībvalstis 
savos valsts tiesību aktos vajadzības 
gadījumā var paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kas atšķiras no šajā pantā 
izklāstītajiem noteikumiem.

Or.el

Grozījums Nr. 1239
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts 



PE452.545v01-00 48/216 AM\836859LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgotājs novērš neatbilstību preces vai 
nu salabojot, vai nomainot tās pēc savas 
izvēles.

2. Tirgotājs pilda savas saistības attiecībā 
uz neatbilstību saskaņā ar patērētāja 
izvēli, ja tas ir iespējams un nerada 
tirgotājam nesamērīgas izmaksas.

Or.el

Grozījums Nr. 1240
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgotājs novērš neatbilstību preces vai 
nu salabojot, vai nomainot tās pēc savas
izvēles.

2. Tirgotājs novērš neatbilstību preces vai 
nu salabojot, vai nomainot tās pēc 
patērētāja izvēles. Trīsdesmit dienu laikā 
pēc riska nodošanas patērētājam viņš var 
pārtraukt līgumu un saņemt 
kompensāciju pilnā apmērā, izņemot 
gadījumu, ja neatbilstība ir nebūtiska. 
Trīsdesmit dienu termiņu samazina, ja
a) preces ir ātrbojīgas vai
b) patērētājs atklājis neatbilstību pirms 
tādas darbības veikšanas, kas nav 
savienojama ar preču atgriešanu.

Or.en

Grozījums Nr. 1241
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts – 1. ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Attiecībā uz digitālajiem pakalpojumiem 
tirgotājs novērš neatbilstību, vai nu 
salabojot preces, vai nomainot tās pēc 
savas izvēles.
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Or.de

Grozījums Nr. 1242
Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja patērētājs piekrīt, ka neatbilstība 
jānovērš, salabojot vai nomainot preci, 
2. punktā minēto laiku atceļ, līdz labošana 
ir sekmīgi pabeigta vai atzīta par 
neiespējamu, vai patērētājs ir ieguvis savā 
īpašumā nomainīto preci.

Or.en

Grozījums Nr. 1243
Damien Abad, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad tirgotājs ir pierādījis, ka 
neatbilstības novēršana, preces salabojot 
vai nomainot, ir prettiesiska, nav 
iespējama vai ir saistīta ar tirgotāja 
nesamērīgiem ieguldījumiem, patērētājs 
var izvēlēties cenas samazinājumu vai 
līguma atcelšanu. Tirgotāja ieguldījumi ir 
nesamērīgi, ja tie rada viņam izmaksas, 
kuras salīdzinājumā ar cenas 
samazinājumu vai līguma atcelšanu ir 
pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja 
nav bijusi neatbilstība, un neatbilstības 
būtiskumu.

svītrots

Or.fr

Pamatojums

Sk. grozījumu, ar kuru atceļ risinājumu hierarhiju, 26. panta 1. punktā.
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Grozījums Nr. 1244
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad tirgotājs ir pierādījis, ka 
neatbilstības novēršana, preces salabojot 
vai nomainot, ir prettiesiska, nav iespējama 
vai ir saistīta ar tirgotāja nesamērīgiem 
ieguldījumiem, patērētājs var izvēlēties 
cenas samazinājumu vai līguma atcelšanu. 
Tirgotāja ieguldījumi ir nesamērīgi, ja tie 
rada viņam izmaksas, kuras salīdzinājumā 
ar cenas samazinājumu vai līguma 
atcelšanu ir pārmērīgas, ņemot vērā preču 
vērtību, ja nav bijusi neatbilstība, un 
neatbilstības būtiskumu.

Gadījumos, kad tirgotājs ir pierādījis, ka 
neatbilstības novēršana, preces salabojot 
vai nomainot, ir prettiesiska, nav iespējama 
vai ir saistīta ar tirgotāja nesamērīgiem 
ieguldījumiem, patērētājs var izvēlēties vai 
nu cenas samazinājumu, vai līguma 
atcelšanu, vai līguma zaudējumu atlīdzību. 
Tirgotāja ieguldījumi ir nesamērīgi, ja tie 
rada viņam izmaksas, kuras salīdzinājumā 
ar cenas samazinājumu vai līguma 
atcelšanu ir pārmērīgas, ņemot vērā preču 
vērtību, ja nav bijusi neatbilstība, un 
neatbilstības būtiskumu.

Or.de

(Sk. 26. panta 1. punktu.)

Grozījums Nr. 1245
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad tirgotājs ir pierādījis, ka 
neatbilstības novēršana, preces salabojot 
vai nomainot, ir prettiesiska, nav iespējama 
vai ir saistīta ar tirgotāja nesamērīgiem 
ieguldījumiem, patērētājs var izvēlēties 
cenas samazinājumu vai līguma 
atcelšanu. Tirgotāja ieguldījumi ir 
nesamērīgi, ja tie rada viņam izmaksas, 
kuras salīdzinājumā ar cenas 
samazinājumu vai līguma atcelšanu ir 
pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja 

Gadījumos, kad patērētājs izvēlas preces 
salabošanu vai nomaiņu, tirgotāja 
pienākums ir nodrošināt to optimālā laika 
posmā, ja vien viņš nepierāda, ka 
neatbilstības novēršana, preces salabojot 
vai nomainot, ir prettiesiska, nav iespējama 
vai ir saistīta ar tirgotāja nesamērīgiem 
ieguldījumiem. Tirgotāja ieguldījumi ir 
nesamērīgi, ja tie rada viņam izmaksas, 
kuras salīdzinājumā ar cenas 
samazinājumu vai līguma atcelšanu ir 
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nav bijusi neatbilstība, un neatbilstības 
būtiskumu.

pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja 
nav bijusi neatbilstība, un neatbilstības 
būtiskumu.

Or.fr

Grozījums Nr. 1246
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad tirgotājs ir pierādījis, ka 
neatbilstības novēršana, preces salabojot 
vai nomainot, ir prettiesiska, nav iespējama 
vai ir saistīta ar tirgotāja nesamērīgiem 
ieguldījumiem, patērētājs var izvēlēties 
cenas samazinājumu vai līguma 
atcelšanu. Tirgotāja ieguldījumi ir 
nesamērīgi, ja tie rada viņam izmaksas, 
kuras salīdzinājumā ar cenas 
samazinājumu vai līguma atcelšanu ir
pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja 
nav bijusi neatbilstība, un neatbilstības 
būtiskumu.

Patērētājam nav tiesību novērst 
neatbilstību, salabojot vai nomainot preci, 
ja tirgotājs ir pierādījis, ka neatbilstības 
novēršana, preces salabojot vai nomainot, 
ir prettiesiska, nav iespējama vai ir saistīta 
ar tirgotāja nesamērīgiem ieguldījumiem. 
Tirgotāja ieguldījumi ir nesamērīgi, ja tie 
rada viņam izmaksas, kuras salīdzinājumā 
ar jebkuru citu patērētājam pieejamo 
neatbilstības novēršanas veidu ir 
pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja 
nav bijusi neatbilstība, un neatbilstības 
būtiskumu.

Or.en

Pamatojums

Patērētāju uzticība palielināsies, ja viņiem ļaus izvēlēties starp preces salabošanu, nomaiņu, 
līguma pārtraukšanu un cenas samazināšanu, ja vien tirgotājam tas nerada nesamērīgus 
ieguldījumus.

Grozījums Nr. 1247
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad tirgotājs ir pierādījis, ka Patērētājam nav tiesību pieprasīt 



PE452.545v01-00 52/216 AM\836859LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

neatbilstības novēršana, preces salabojot 
vai nomainot, ir prettiesiska, nav iespējama 
vai ir saistīta ar tirgotāja nesamērīgiem 
ieguldījumiem, patērētājs var izvēlēties 
cenas samazinājumu vai līguma 
atcelšanu. Tirgotāja ieguldījumi ir 
nesamērīgi, ja tie rada viņam izmaksas, 
kuras salīdzinājumā ar cenas 
samazinājumu vai līguma atcelšanu ir 
pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja 
nav bijusi neatbilstība, un neatbilstības 
būtiskumu.

neatbilstības novēršanu, salabojot vai 
nomainot preci, ja tirgotājs ir pierādījis, ka 
neatbilstības novēršana, preces salabojot 
vai nomainot, ir prettiesiska, nav iespējama 
vai ir saistīta ar tirgotāja nesamērīgiem 
ieguldījumiem. Tirgotāja ieguldījumi ir 
nesamērīgi, ja tie rada viņam izmaksas, 
kuras salīdzinājumā ar cenas 
samazinājumu vai līguma atcelšanu ir 
pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja 
nav bijusi neatbilstība, un neatbilstības 
būtiskumu.

Or.en

Grozījums Nr. 1248
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad tirgotājs ir pierādījis, ka 
neatbilstības novēršana, preces salabojot 
vai nomainot, ir prettiesiska, nav iespējama 
vai ir saistīta ar tirgotāja nesamērīgiem 
ieguldījumiem, patērētājs var izvēlēties 
cenas samazinājumu vai līguma 
atcelšanu. Tirgotāja ieguldījumi ir 
nesamērīgi, ja tie rada viņam izmaksas, 
kuras salīdzinājumā ar cenas 
samazinājumu vai līguma atcelšanu ir 
pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja 
nav bijusi neatbilstība, un neatbilstības 
būtiskumu.

Patērētājam nav tiesību uz preces 
salabošanu vai nomaiņu gadījumos kad,
tirgotājs ir pierādījis, ka neatbilstības 
novēršana, preces salabojot vai nomainot, 
ir prettiesiska, nav iespējama vai ir saistīta 
ar tirgotāja nesamērīgiem ieguldījumiem. 
Tirgotāja ieguldījumi ir nesamērīgi, ja tie 
rada viņam izmaksas, kuras salīdzinājumā 
ar cenas samazinājumu vai līguma 
atcelšanu ir pārmērīgas, ņemot vērā preču 
vērtību, ja nav bijusi neatbilstība, un 
neatbilstības būtiskumu.

Or.fr

Grozījums Nr. 1249
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad tirgotājs ir pierādījis, ka 
neatbilstības novēršana, preces salabojot 
vai nomainot, ir prettiesiska, nav 
iespējama vai ir saistīta ar tirgotāja 
nesamērīgiem ieguldījumiem, patērētājs 
var izvēlēties cenas samazinājumu vai 
līguma atcelšanu. Tirgotāja ieguldījumi ir 
nesamērīgi, ja tie rada viņam izmaksas, 
kuras salīdzinājumā ar cenas 
samazinājumu vai līguma atcelšanu ir 
pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja 
nav bijusi neatbilstība, un neatbilstības 
būtiskumu.

Neatbilstības novēršana uzskatāma par 
nesamērīgu, ja tā tirgotājam radītu 
izmaksas, kas

a) attiecībā uz vērtību, kura precei būtu, 
ja nebūtu neatbilstība,
b) ievērojot neatbilstības nozīmi un
c) apsverot jautājumu, vai varētu būt 
pieejams cits neatbilstības novēršanas 
veids, kas neradītu būtiskas neērtības 
patērētājam,
būtu nepieņemamas, salīdzinot ar citiem 
iespējamiem neatbilstības novēršanas 
veidiem.
Prece jāsalabo vai jānomaina piemērotā 
termiņā, nesagādājot būtiskas neērtības 
patērētājam.

Or.de

Pamatojums

Saskaņas izveide ar spēkā esošo Patēriņa preču pārdošanas direktīvu, kam tautsaimniecībai 
un patērētājiem bija jāpielāgojas tikai pirms dažiem gadiem. Nesamērības pārbaudei jābūt 
iespējamai, piemēram, arī attiecībā starp preces salabošanu un līguma atcelšanu. Citādi 
netiek panākts atbilstošs izlīdzinājums starp patērētāja un pārdevēja interesēm.

Grozījums Nr. 1250
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad tirgotājs ir pierādījis, ka 
neatbilstības novēršana, preces salabojot 
vai nomainot, ir prettiesiska, nav iespējama 
vai ir saistīta ar tirgotāja nesamērīgiem 
ieguldījumiem, patērētājs var izvēlēties 
cenas samazinājumu vai līguma 
atcelšanu. Tirgotāja ieguldījumi ir 
nesamērīgi, ja tie rada viņam izmaksas, 
kuras salīdzinājumā ar cenas 
samazinājumu vai līguma atcelšanu ir 
pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja 
nav bijusi neatbilstība, un neatbilstības 
būtiskumu.

Patērētājam nav tiesību novērst 
neatbilstību, salabojot vai nomainot preci, 
ja tirgotājs ir pierādījis, ka neatbilstības 
novēršana, preces salabojot vai nomainot, 
ir prettiesiska, nav iespējama vai ir saistīta 
ar tirgotāja nesamērīgiem ieguldījumiem. 
Tirgotāja ieguldījumi ir nesamērīgi, ja tie 
rada viņam izmaksas, kuras salīdzinājumā 
ar jebkuru citu patērētājam pieejamo 
neatbilstības novēršanas veidu ir 
pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja 
nav bijusi neatbilstība, un neatbilstības 
būtiskumu.

Or.en

Grozījums Nr. 1251
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad tirgotājs ir pierādījis, ka 
neatbilstības novēršana, preces salabojot 
vai nomainot, ir prettiesiska, nav 
iespējama vai ir saistīta ar tirgotāja 
nesamērīgiem ieguldījumiem, patērētājs 
var izvēlēties cenas samazinājumu vai 
līguma atcelšanu. Tirgotāja ieguldījumi ir 
nesamērīgi, ja tie rada viņam izmaksas, 
kuras salīdzinājumā ar cenas 
samazinājumu vai līguma atcelšanu ir 
pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja 
nav bijusi neatbilstība, un neatbilstības 
būtiskumu.

Ja patērētājs kā neatbilstības novēršanas 
veidu izvēlējies preces salabošanu vai 
nomaiņu un tirgotājs ir pierādījis, ka 
neatbilstības novēršana atbilstoši 
patērētāja izvēlei ir prettiesiska, nav 
iespējama vai ir saistīta ar tirgotāja 
nesamērīgiem ieguldījumiem, patērētājam 
piedāvā otru no šiem diviem neatbilstības 
novēršanas veidiem.

Or.en
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Grozījums Nr. 1252
Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tirgotāja ieguldījumi ir nesamērīgi, ja 
tie rada viņam izmaksas, kuras 
salīdzinājumā ar citu neatbilstības 
novēršanas veidu ir pārmērīgas, ņemot 
vērā preču vērtību, ja nav bijusi 
neatbilstība, un neatbilstības būtiskumu.

Or.en

Grozījums Nr. 1253
Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja abi šie neatbilstības novēršanas 
veidi ir pretlikumīgi, neiespējami vai 
radītu tirgotājam nesamērīgus 
ieguldījumus, patērētājs var brīvi 
izvēlēties starp cenas samazinājumu vai 
līguma atcelšanu.

Or.en

Grozījums Nr. 1254
Damien Abad, Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētājs var atcelt līgumu tikai tad, ja 
neatbilstība nav nebūtiska.

svītrots

Or.fr
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Pamatojums

Sk. grozījumu, ar kuru atceļ risinājumu hierarhiju, 26. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 1255
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētājs var atcelt līgumu tikai tad, ja 
neatbilstība nav nebūtiska.

svītrots

Or.fr

Pamatojums

Jau aplūkots 26. panta 1.a punktā.

Grozījums Nr. 1256
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētājs var atcelt līgumu tikai tad, ja 
neatbilstība nav nebūtiska.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Problēmas saistībā ar termina „nebūtisks” definīciju izraisītu tiesas prāvas un paļaušanos uz 
turpmāko judikatūru.



AM\836859LV.doc 57/216 PE452.545v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 1257
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētājs var atcelt līgumu tikai tad, ja
neatbilstība nav nebūtiska.

Patērētājs var atcelt līgumu, ja vien
tirgotājs nevar pierādīt, ka neatbilstība ir
nebūtiska.

Or.en

Grozījums Nr. 1258
Kyriacos Triantaphyllides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētājs var atcelt līgumu tikai tad, ja
neatbilstība nav nebūtiska.

Patērētājs var atcelt līgumu, izņemot 
gadījumu, ja neatbilstība ir nebūtiska un 
neskar preces funkcionēšanu, drošību un 
izskatu. Ja tirgotājs atsakās atcelt līgumu, 
pierādīšanas pienākums ir viņam.

Or.el

Grozījums Nr. 1259
Damien Abad, Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Gadījumos, kad patērētājs izvēlas 
preces salabošanu, nomaiņu vai cenas 
samazinājumu un šo izvēli nav iespējams 
īstenot, tā ir pretlikumīga vai ir saistīta ar 
tirgotāja nesamērīgiem ieguldījumiem, 
tirgotājs var nodrošināt patērētājam 
atbilstību, salabojot vai nomainot preci, 
atbilstoši sākotnējai patērētāja izvēlei. 
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Tirgotāja ieguldījumi ir nesamērīgi, ja tie 
rada tam izmaksas, kuras salīdzinājumā 
ar salabošanu vai nomaiņu ir pārmērīgas, 
ņemot vērā preču vērtību, ja nav bijusi 
neatbilstība, un neatbilstības būtiskumu.

Or.fr

Pamatojums

Šā punkta teksta saskaņošana ar 1. un 2. punktu.

Grozījums Nr. 1260
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs var izmantot jebkādus 
aizsardzības līdzekļus, kuri paredzēti 
1. punktā, ja ir kāda no turpmāk 
minētajām situācijām:

svītrots

a) tirgotājs ir tieši vai netieši atteicies 
novērst neatbilstības;
b) tirgotājs nav novērsis neatbilstības 
piemērotā termiņā;
c) tirgotājs ir mēģinājis novērst 
neatbilstības, sagādājot būtiskas neērtības 
patērētājam;
d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk
nekā vienu reizi neilgā laika posmā.

Or.fr

(Sk. Liem Hoang Ngoc piedāvātos grozījumus 26. panta 1. punkta ievaddaļā un 26. panta 
2. punktā.)

Pamatojums

Izvēles risinājums jāatstāj patērētāja ziņā jebkurā gadījumā, nevis tikai šajā punktā 
uzskaitītajos gadījumos.
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Grozījums Nr. 1261
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs var izmantot jebkādus 
aizsardzības līdzekļus, kuri paredzēti 
1. punktā, ja ir kāda no turpmāk 
minētajām situācijām:

svītrots

a) tirgotājs ir tieši vai netieši atteicies 
novērst neatbilstības;
b) tirgotājs nav novērsis neatbilstības 
piemērotā termiņā;
c) tirgotājs ir mēģinājis novērst 
neatbilstības, sagādājot būtiskas neērtības 
patērētājam;
d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk 
nekā vienu reizi neilgā laika posmā.

Or.el

Grozījums Nr. 1262
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs var izmantot jebkādus 
aizsardzības līdzekļus, kuri paredzēti 
1. punktā, ja ir kāda no turpmāk minētajām 
situācijām:

4. Izņemot 1.e punktu, patērētājs var 
izmantot jebkādus aizsardzības līdzekļus, 
kuri paredzēti 1. punktā, ja ir kāda no 
turpmāk minētajām situācijām:

Or.en

Grozījums Nr. 1263
Evelyne Gebhardt

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

4. Patērētājs var izmantot jebkādus 
aizsardzības līdzekļus, kuri paredzēti 
1. punktā, ja ir kāda no turpmāk minētajām 
situācijām:

4. Atkāpjoties no 1.d punkta, patērētājs
var izmantot jebkādus aizsardzības 
līdzekļus, kuri paredzēti 1. punktā, ja ir 
kāda no turpmāk minētajām situācijām:

Or.en

Grozījums Nr. 1264
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs var izmantot jebkādus 
aizsardzības līdzekļus, kuri paredzēti 
1. punktā, ja ir kāda no turpmāk minētajām 
situācijām:

4. Ja izvēlētais aizsardzības līdzeklis ir 
preces salabošana vai nomaiņa, patērētājs
tik un tā var izmantot līguma atcelšanu 
vai cenas samazinājumu, ja ir kāda no 
turpmāk minētajām situācijām:

Or.fr

Grozījums Nr. 1265
Damien Abad, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs var izmantot jebkādus 
aizsardzības līdzekļus, kuri paredzēti 
1. punktā, ja ir kāda no turpmāk minētajām 
situācijām:

4. Preces salabošanas vai nomaiņas 
gadījumā, kuru ir izvēlējies patērētājs vai 
noteicis tirgotājs, patērētājs var izmantot 
līguma atcelšanu vai cenas 
samazinājumu, ja ir kāda no turpmāk 
minētajām situācijām:

Or.fr

Pamatojums

Šādi tiek uzlabota ievaddaļas skaidrība.
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Grozījums Nr. 1266
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs var izmantot jebkādus 
aizsardzības līdzekļus, kuri paredzēti 
1. punktā, ja ir kāda no turpmāk minētajām 
situācijām:

4. Neskarot 5.b punkta noteikumus, 
patērētājs var pieprasīt atbilstošu pirkuma 
cenas samazinājumu vai pārdošanas 
līguma pārtraukšanu, ja ir kāda no 
turpmāk minētajām situācijām:

Or.de

Pamatojums

Garantijas sniegšanas hierarhija jāsaglabā. Saskaņas izveide ar spēkā esošo Patēriņa preču 
pārdošanas direktīvu, kam tautsaimniecībai un patērētājiem bija jāpielāgojas tikai pirms 
dažiem gadiem.

Grozījums Nr. 1267
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs var izmantot jebkādus 
aizsardzības līdzekļus, kuri paredzēti 
1. punktā, ja ir kāda no turpmāk minētajām 
situācijām:

4. Neskarot 5.b punkta noteikumus, 
patērētājs var pieprasīt atbilstošu pirkuma 
cenas samazinājumu vai pārdošanas 
līguma pārtraukšanu, ja ir kāda no 
turpmāk minētajām situācijām:

a) patērētājam nav tiesību ne salabot 
preci, ne nomainīt to;
aa) uzņēmējs kategoriski vai ar 
konsekventu izturēšanos izvairījies 
novērst neatbilstību;
b) tirgotājs nav novērsis neatbilstību 
piemērotā termiņā;
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c) tirgotājs novērsis neatbilstību, tādējādi 
sagādājot būtiskas neērtības patērētājam;
d) tas pats defekts neilgā laikā pēc preces 
salabošanas atkārtojies vairāk nekā vienu 
reizi.

Or.de

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj iepriekš ierosināto 141. grozījumu.

Grozījums Nr. 1268
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs var izmantot jebkādus 
aizsardzības līdzekļus, kuri paredzēti 
1. punktā, ja ir kāda no turpmāk 
minētajām situācijām:

4. Ja patērētājs var pieprasīt preces 
salabošanu un ja tirgotājam nesekmīgi 
izmantojis tam paredzēto laiku, patērētājs 
var pats salabot preci un pieprasīt 
tirgotājam vajadzīgo izdevumu 
atlīdzināšanu. Termiņa noteikšana ir 
nepieciešama, ja tirgotājs atsacījies 
salabot preci vai ja, apsverot abu pušu 
intereses, īpaši apstākļi attaisno patērētāja 
tūlītēju ķeršanos pie neatbilstības 
novēršanas.

Or.de

Pamatojums

Die zentrale Vorschrift des Kapitels stellt ein Stufenverhältnis der Gewährleistungsrechte her. 
Primär kann der Verbraucher bei Vertragswidrigkeit der Ware Abhilfe (Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung) verlangen, begrenzt durch das Kriterium der Verhältnismäßigkeit (Absatz 3). 
Der neue Absatz 4 normiert in Anknüpfung an den Nachbesserungsanspruch einen weiteren 
Rechtsbehelf für den Verbraucher: Nach erfolgloser Fristsetzung zur Nachbesserung hat 
dieser das Recht zur Selbstvornahme und kann dann Ersatz seiner erforderlichen 
Aufwendungen vom Gewerbetreibenden verlangen.
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Grozījums Nr. 1269
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs var izmantot jebkādus 
aizsardzības līdzekļus, kuri paredzēti 
1. punktā, ja ir kāda no turpmāk minētajām 
situācijām:

4. Neatkarīgi no 1.d punkta patērētājs var 
izmantot jebkādus aizsardzības līdzekļus, 
kuri paredzēti 1. punktā, ja ir kāda no 
turpmāk minētajām situācijām:

Or.en

Grozījums Nr. 1270
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs var izmantot jebkādus 
aizsardzības līdzekļus, kuri paredzēti 
1. punktā, ja ir kāda no turpmāk minētajām 
situācijām:

4. Patērētājs var pieprasīt saprātīgu cenas 
samazinājumu vai līguma atcelšanu, ja ir 
kāda no turpmāk minētajām situācijām:

Or.en

Grozījums Nr. 1271
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs var izmantot jebkādus 
aizsardzības līdzekļus, kuri paredzēti 
1. punktā, ja ir kāda no turpmāk minētajām 
situācijām:

4. Neskarot 5.b punktu, patērētājs var 
pieprasīt saprātīgu cenas samazinājumu 
vai līguma atcelšanu, ja ir kāda no 
turpmāk minētajām situācijām:

a) patērētājs nav tiesīgs ne salabot preci, 
ne nomainīt to, vai

Or.en
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Grozījums Nr. 1272
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tirgotājs ir tieši vai netieši atteicies 
novērst neatbilstības;

svītrots

Or.de

Pamatojums

Tās pašas autores 26. panta grozījumu turpinājums.

Grozījums Nr. 1273
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tirgotājs ir tieši vai netieši atteicies 
novērst neatbilstības;

a) patērētājam nav tiesību ne salabot 
preci, ne nomainīt to;

Or.de

Pamatojums

Saskaņas izveide ar spēkā esošo Patēriņa preču pārdošanas direktīvu, kam tautsaimniecībai 
un patērētājiem bija jāpielāgojas tikai pirms dažiem gadiem.

Grozījums Nr. 1274
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – a) apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tirgotājs ir tieši vai netieši atteicies 
novērst neatbilstības;

a) patērētājs nav tiesīgs ne salabot preci, 
ne nomainīt to, vai

Or.en

Grozījums Nr. 1275
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tirgotājs ir tieši vai netieši atteicies 
novērst neatbilstības;

a) tirgotājs konkrēti vai ar nepārprotamu 
izturēšanos atteicies novērst neatbilstības;

Or.en

Grozījums Nr. 1276
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – aa) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) tirgotājs atteicies novērst 
neatbilstības;

Or.en

Grozījums Nr. 1277
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgotājs nav novērsis neatbilstības 
piemērotā termiņā;

svītrots
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Or.de

Pamatojums

Tās pašas autores 26. panta grozījumu turpinājums.

Grozījums Nr. 1278
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgotājs nav novērsis neatbilstības 
piemērotā termiņā;

b) tirgotājs nav novērsis vai atbilstoši 
objektīviem apstākļiem iespējams nespēj 
novērst neatbilstības piemērotā termiņā;

Or.en

Grozījums Nr. 1279
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tirgotājs ir mēģinājis novērst 
neatbilstības, sagādājot būtiskas neērtības 
patērētājam;

svītrots

Or.de

Pamatojums

Tās pašas autores 26. panta grozījumu turpinājums.

Grozījums Nr. 1280
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – c) apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tirgotājs ir mēģinājis novērst 
neatbilstības, sagādājot būtiskas neērtības
patērētājam;

c) preces salabošana un nomaiņa būtu 
saistīta ar būtiskām neērtībām 
patērētājam;

Or.de

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nozīmētu, ka neatbilstības novērstas, tomēr patērētājam būtu papildu 
tiesības uz cenas samazināšanu/līguma atcelšanu. Tas nozīmētu soda elementu, kas nav 
savienojams ar garantijas jomu.

Grozījums Nr. 1281
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tirgotājs ir mēģinājis novērst
neatbilstības, sagādājot būtiskas neērtības 
patērētājam;

c) tirgotājs ir novērsis neatbilstības, 
sagādājot būtiskas neērtības patērētājam;

Or.en

Grozījums Nr. 1282
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tirgotājs ir mēģinājis novērst
neatbilstības, sagādājot būtiskas neērtības 
patērētājam;

c) tirgotājs ir novērsis neatbilstības, 
sagādājot būtiskas neērtības patērētājam;

Or.en
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Grozījums Nr. 1283
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tirgotājs ir mēģinājis novērst
neatbilstības, sagādājot būtiskas neērtības 
patērētājam;

c) tirgotājs ir novērsis neatbilstības, 
sagādājot būtiskas neērtības patērētājam, 
vai saskaņā ar objektīviem apstākļiem 
tirgotājs nespēs novērst neatbilstības, 
nesagādājot būtiskas neērtības 
patērētājam;

Or.en

Grozījums Nr. 1284
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk 
nekā vienu reizi neilgā laika posmā.

svītrots

Or.de

Pamatojums

Tās pašas autores 26. panta grozījumu turpinājums.

Grozījums Nr. 1285
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk 
nekā vienu reizi neilgā laika posmā.

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vai cits 
defekts pēc preces salabošanas vai 
nomaiņas.
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Or.en

Grozījums Nr. 1286
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk 
nekā vienu reizi neilgā laika posmā.

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vai 
parādījies jauns defekts pēc preces 
salabošanas vai nomaiņas.

Or.en

Grozījums Nr. 1287
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk 
nekā vienu reizi neilgā laika posmā.

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vai 
parādījies jauns defekts pēc tam, kad 
prece salabota vai nomainīta pirmo reizi.

Or.fr

Grozījums Nr. 1288
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk 
nekā vienu reizi neilgā laika posmā.

d) pēc preces salabošanas vai nomaiņas 
atkārtoti parādījies tas pats defekts vai cits 
līdzīgs defekts.

Or.en
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Grozījums Nr. 1289
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk 
nekā vienu reizi neilgā laika posmā.

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts neilgā 
laika posmā, un tirgotājs jau vismaz divas 
reizes ir mēģinājis preci salabot.

Or.de

Grozījums Nr. 1290
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk 
nekā vienu reizi neilgā laika posmā.

d) atkārtoti ir bijis tas pats vai cits defekts 
neilgā laika posmā pēc tam, kad prece 
salabota vai nomainīta pirmo reizi.

Or.en

Grozījums Nr. 1291
Anna Maria Corazza Bildt

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk 
nekā vienu reizi neilgā laika posmā.

d) tas pats defekts atkārtojies divreiz.

Or.en
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Grozījums Nr. 1292
Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk 
nekā vienu reizi neilgā laika posmā.

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk 
nekā divas reizes neilgā laika posmā.

Or.en

Grozījums Nr. 1293
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk 
nekā vienu reizi neilgā laika posmā.

d) pēc preces salabošanas defekts parādās
neilgā laikā.

Or.en

Grozījums Nr. 1294
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts – da) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) patērētājam ir iemesls uzskatīt, ka 
preces ir bīstamas.

Or.en

Grozījums Nr. 1295
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 5. punkts 



PE452.545v01-00 72/216 AM\836859LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. To, vai patērētājam sagādātas būtiskas 
neērtības, un kāds būtu piemērots termiņš 
tirgotājam, lai novērstu neatbilstības, 
novērtē, ņemot vērā preču veidu un 
nolūku, kādam patērētājs ir preces 
iegādājies, kā minēts 24. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā.

svītrots

Or.fr

(Sk. Liem Hoang Ngoc piedāvāto grozījumu 26. panta 4. punktā.)

Grozījums Nr. 1296
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. To, vai patērētājam sagādātas būtiskas 
neērtības, un kāds būtu piemērots termiņš 
tirgotājam, lai novērstu neatbilstības, 
novērtē, ņemot vērā preču veidu un 
nolūku, kādam patērētājs ir preces 
iegādājies, kā minēts 24. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā.

svītrots

Or.fr

Pamatojums

Saskaņots ar pārējo grozīto pantu.

Grozījums Nr. 1297
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. To, vai patērētājam sagādātas būtiskas 5. Ja neatbilstību novēršana nav 
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neērtības, un kāds būtu piemērots termiņš 
tirgotājam, lai novērstu neatbilstības, 
novērtē, ņemot vērā preču veidu un 
nolūku, kādam patērētājs ir preces 
iegādājies, kā minēts 24. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā.

iespējama vai piemērota vai ja tā nav 
notikusi atbilstošā laikā, patērētājs var 
pieprasīt atbilstošu pirkuma cenas 
samazinājumu vai atcelt pārdošanas 
līgumu. Ja neatbilstība ir nebūtiska, 
atsaukšanas tiesības nav spēkā.

Or.de

Pamatojums

Šīs nodaļas galvenais noteikums ir garantijas tiesību hierarhija. Patērētājs vispirms var 
pieprasīt novērst preces neatbilstību (preces salabošana vai nomaiņa), attiecinot uz to 
proporcionalitātes principu (3. punkts). Ja šāda neatbilstības novēršana nav īstenojama, 
patērētājam jābūt iespējai samazināt pirkuma cenu vai atcelt līgumu (5. punkts).

Grozījums Nr. 1298
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis valsts tiesību aktos drīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kas 
ļauj patērētājiem izvēlēties kādu no 
1. punktā paredzētajiem aizsardzības 
līdzekļiem neatbilstības gadījumā, lai 
garantētu patērētāju tiesību aizsardzību 
augstākā līmenī

Or.fr

Grozījums Nr. 1299
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Lai patērētājiem nodrošinātu 
augstāku tiesību aizsardzības līmeni, 
dalībvalstis var pieņemt vai paturēt spēkā 
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tiesību aktus, kuros ir noteiktas patērētāju 
tiesības neatbilstības gadījumā brīvi 
izvēlēties kādu no 1. punktā minētajiem 
aizsardzības līdzekļiem. Tomēr valsts 
tiesību aktiem jābūt savienojamiem ar 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
un tie jo īpaši nedrīkst būt pretēji direktīvā 
noteiktā mērķa īstenošanai, proti, 
nodrošināt iekšējā tirgus pienācīgu 
darbību un novērst konkurences 
izkropļojumus Savienībā. Tāpēc valsts 
tiesību aktiem jābūt piemērotiem un 
samērīgiem, ievērojot direktīvā noteikto 
mērķu sasniegšanu.

Or.de

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj iepriekš ierosināto 144. grozījumu.

Grozījums Nr. 1300
Kyriacos Triantaphyllides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Lai nodrošinātu augstāku patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni, dalībvalstis 
savos valsts tiesību aktos vajadzības 
gadījumā var paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kas atšķiras no šajā pantā 
izklāstītajiem noteikumiem.

Or.el

Grozījums Nr. 1301
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 5.d punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.d Lai patērētājiem nodrošinātu 
augstāku tiesību aizsardzības līmeni, 
dalībvalstis var pieņemt vai paturēt spēkā 
valsts tiesību aktus, kuros ir noteiktas 
patērētāju tiesības neatbilstības gadījumā 
īsā laika posmā pārtraukt līgumu un 
saņemt kompensāciju pilnā apmērā vai 
brīvi izvēlēties kādu no 1. punktā 
minētajiem aizsardzības līdzekļiem.

Or.en

Grozījums Nr. 1302
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
27. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmaksas un zaudējumi svītrots
1. Patērētājam ir tiesības uz neatbilstības 
novēršanu bez maksas.
2. Neskarot šīs nodaļas noteikumus, 
patērētājs var prasīt, lai viņam atlīdzina 
jebkurus zaudējumus, kuri nav novērsti 
saskaņā ar 26. pantu.

Or.de

Pamatojums

Die Vorschrift kann aus hiesiger Sicht vollständig entfallen. Dass einer Vertragswidrigkeit 
unentgeltlich abgeholfen werden muss, ergibt sich nunmehr bereits aus Art. 26 Abs. 2 n.F 
derselben Verfasserin. Der Anspruch auf Erstattung der Selbstvornahmekosten ergibt sich 
nunmehr aus Art. 26 Abs. 4 n.F derselben Verfasserin. Die Regelung zum Schadensersatz in 
Art. 27 Abs. 3 greift ohne ersichtlichen Grund in das allgemeine Vertragsrecht der 
Mitgliedstaaten über. In der gewählten Fassung ist die Norm auch unbrauchbar, weil der 
Richtlinienvorschlag in Art. 26 a.F. abhilfefähige Schäden überhaupt nicht regelt.
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Grozījums Nr. 1303
Olga Sehnalová

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Patērētājam ir tiesības uz neatbilstības 
novēršanu bez maksas.

1. Patērētājam ir tiesības uz neatbilstības 
novēršanu bez maksas.

Tirgotājam, kas ir gala pārdevējs, 
jāatlīdzina patērētājam izmaksas par 
neatbilstības novēršanu, ja to veicis 
tehniski kompetents tirgotājs, kas nav 
iecelts pakalpojumu sniedzējs.

Or.cs

Pamatojums

Šis grozījums paredzēts, lai aizsargātu patērētājus pret garantiju anulēšanu nekvalificēta, 
patērētāja veikta remonta vai produkta pielāgošanas dēļ.

Grozījums Nr. 1304
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Patērētājam ir tiesības uz neatbilstības 
novēršanu bez maksas.

1. Preces neatbilstības novēršanai veiktie 
pasākumi nedrīkst radīt nekādas izmaksas 
patērētājam.

Or.fr

Pamatojums

Patērētājs nekādā gadījumā nedrīkst segt visas izmaksas vai daļu no izmaksām, kas radušās, 
novēršot preces neatbilstību.
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Grozījums Nr. 1305
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Patērētājam ir tiesības uz neatbilstības 
novēršanu bez maksas.

1. Patērētājam ir tiesības uz to, ka preces
neatbilstības tiek novērstas bez maksas.

Or.de

Pamatojums

Saskaņas izveide ar spēkā esošo Patēriņa preču pārdošanas direktīvu, kam tautsaimniecībai 
un patērētājiem bija jāpielāgojas tikai pirms dažiem gadiem. Līguma atcelšanas gadījumā 
jāsaglabā iespēja iesniegt prasības par nepamatotu iedzīvošanos, citādi tādējādi rastos soda 
elements, kas nav savienojams ar civiltiesību jomu.

Grozījums Nr. 1306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Patērētājam ir tiesības uz neatbilstības 
novēršanu bez maksas.

1. Patērētājam ir tiesības uz neatbilstības 
novēršanu bez maksas, kas jo īpaši nozīmē 
izmaksas par demontāžu, piegādi, darbu, 
materiāliem, atkārtotu uzstādīšanu un 
izstrādājuma atkārtotas ekspluatācijas 
uzsākšanu.

Or.pl

Grozījums Nr. 1307
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Patērētājam ir tiesības uz neatbilstības 1. Patērētājam ir tiesības uz neatbilstības 
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novēršanu bez maksas. novēršanu, salabojot preci bez maksas. Ja 
neatbilstība tiek novērsta, veicot preces 
nomaiņu vai anulējot līgumu, patērētājs ir 
tiesīgs saņemt kompensāciju par bojāto 
preci līdz bilances vērtībai, kāda precei 
bija laikā, kad patērētājs paziņoja 
tirgotājam par neatbilstību.

Or.en

Grozījums Nr. 1308
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja tirgotājs novērš neatbilstību, 
nomainot preci, vai ja patērētājs atceļ 
līgumu, pamatojoties uz neatbilstību, 
tirgotājam papildus 1. punktam 
jāatlīdzina patērētājam izmaksas par 
neatbilstošo preču uzstādīšanu un 
demontēšanu, ja preču paredzētās 
lietošanas nosacījums ir uzstādīšana.

Or.de

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 27. panta 1. punktu neatbilstība jānovērš bez maksas. 
Turklāt jānosaka, ka tirgotājam preces nomaiņas gadījumā un reversā darījuma gadījumā 
saistībā ar līguma atcelšanu jāatlīdzina izmaksas par neatbilstošo preču uzstādīšanu un 
demontēšanu, ja preču paredzētās lietošanas nosacījums ir uzstādīšana (flīzes, parkets utt.). 
Līdzīgi kā bojājumu novēršanas gadījumā citas izmaksas jākompensē tikai pienākuma 
neizpildes gadījumā.

Grozījums Nr. 1309
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1.b punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Izmaksas par patērētāja ķeršanos pie 
neatbilstības novēršanas, lai novērstu 
preces neatbilstību, nedodot tirgotājam 
iespēju novērst preces neatbilstību 
piemērotā laikā, tirgotājam jāatlīdzina 
tikai tad un tādā viņa ietaupīto izmaksu 
apmērā, ja patērētāja tūlītēju ķeršanos pie 
neatbilstības novēršanas attaisno 
steidzami apstākļi.

Or.de

Pamatojums

Taču pienākums atlīdzināt izmaksas par patērētāja veiktu neatbilstības novēršanu nedrīkst 
būt par iemeslu tam, lai apšaubītu, ka prioritāte jānosaka tirgotāja veiktam remontam. Ja 
pircējs paziņo pārdevējam par jebkādu paša veiktu neatbilstības novēršanu kā par notikušu 
faktu, daudzos gadījumos ir grūti noteikt, vai garantijas prasība ir pamatota vai nav.

Grozījums Nr. 1310
Małgorzata Handzlik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Tirgotājs arī kompensē patērētājam 
pieņemamā apmērā izmaksas par 
patērētāja paša veiktu neatbilstības 
novēršanu. Patērētāja veikta neatbilstības 
novēršana tiek īstenota, vienojoties ar 
tirgotāju.

Or.pl

Pamatojums

Šis grozījums paredzēts, lai paskaidrotu referenta iekļauto noteikumu. Tā mērķis ir izvairīties 
no situācijām, kurās, mēģinot pats novērst neatbilstību, patērētājs produktam nodara papildu 
bojājumu. Pilnīga saskaņošana.
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Grozījums Nr. 1311
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot šīs nodaļas noteikumus, 
patērētājs var prasīt, lai viņam atlīdzina 
jebkurus zaudējumus, kuri nav novērsti 
saskaņā ar 26. pantu.

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 1312
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot šīs nodaļas noteikumus, 
patērētājs var prasīt, lai viņam atlīdzina 
jebkurus zaudējumus, kuri nav novērsti 
saskaņā ar 26. pantu.

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 1313
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot šīs nodaļas noteikumus, 
patērētājs var prasīt, lai viņam atlīdzina 
jebkurus zaudējumus, kuri nav novērsti 
saskaņā ar 26. pantu.

2. Patērētājs var prasīt, lai viņam atlīdzina 
jebkurus zaudējumus, kuri nav novērsti 
saskaņā ar 26. pantu, tostarp par 
nemantisko kaitējumu, ko izraisījusi 
neatbilstība, ciktāl patērētājs ir tiesīgs 
saņemt kompensāciju par šādu 
nemantisku kaitējumu saskaņā ar 
līgumam piemērojamiem tiesību aktiem.
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Or.en

Pamatojums

Bojājumu jautājuma atstāšana galvenokārt valsts tiesību aktu ziņā ir pieņemama tiesību aktu 
izstrādes pašreizējā situācijā, ievērojot lielās atšķirības starp dalībvalstīm un jo īpaši 
atšķirīgo pieeju attiecībā uz nemantisko kaitējumu (dažkārt sauktu par „morālo kaitējumu”). 
Tomēr tas jānorāda skaidri.

Grozījums Nr. 1314
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot šīs nodaļas noteikumus, 
patērētājs var prasīt, lai viņam atlīdzina 
jebkurus zaudējumus, kuri nav novērsti 
saskaņā ar 26. pantu.

2. Patērētājs var prasīt, lai viņam atlīdzina 
jebkurus zaudējumus, kuri nav novērsti 
saskaņā ar 26. pantu. Tas attiecas arī uz 
nemantisko kaitējumu, ko izraisījusi 
līguma neatbilstība, ciktāl patērētājs ir 
tiesīgs saņemt kompensāciju par 
personīgajām ciešanām.

Or.en

Grozījums Nr. 1315
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot šīs nodaļas noteikumus, 
patērētājs var prasīt, lai viņam atlīdzina 
jebkurus zaudējumus, kuri nav novērsti 
saskaņā ar 26. pantu.

2. Šīs nodaļas noteikumi neskar 
dalībvalstu noteikumus un principus par 
līgumisko un ārpuslīgumisko atbildību.
Tāpēc šīs nodaļas noteikumi neskar arī 
iespējamās kompensācijas prasības 
neatbilstību gadījumā, un tās atbilst 
attiecīgajiem spēkā esošajiem valsts 
tiesību aktiem.

Or.de
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Pamatojums

Ar zaudējumu atlīdzības iekļaušanu saistītā tiesiskā nedrošība nav vēlama, jo nekļūst skaidrs 
ne tas, kāds zaudējumu veids ir kompensējams, ne tas, pēc kādiem kritērijiem. Ar šo direktīvu 
zaudējumu atlīdzības tiesības visā Eiropā nopietni saskaņot nevar.

Grozījums Nr. 1316
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot šīs nodaļas noteikumus, 
patērētājs var prasīt, lai viņam atlīdzina 
jebkurus zaudējumus, kuri nav novērsti 
saskaņā ar 26. pantu.

2. Neskarot šīs nodaļas noteikumus, 
patērētājs var prasīt, lai viņam saskaņā ar 
attiecīgi spēkā esošajiem valsts tiesību 
aktiem atlīdzina jebkurus zaudējumus, kuri 
nav novērsti saskaņā ar 26. pantu.

Or.de

Grozījums Nr. 1317
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot šīs nodaļas noteikumus, 
patērētājs var prasīt, lai viņam atlīdzina 
jebkurus zaudējumus, kuri nav novērsti 
saskaņā ar 26. pantu.

2. Neskarot šīs nodaļas noteikumus, 
patērētājs var prasīt, lai viņam saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem atlīdzina jebkurus 
zaudējumus, kuri nav novērsti saskaņā ar 
26. pantu.

Or.el

Grozījums Nr. 1318
Kerstin Westphal

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

2.a Papildus atsaukšanas tiesībām 
patērētājs tirgotājam var pieprasīt 
zaudējumu atlīdzību.

Or.de

Grozījums Nr. 1319
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
28. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Termiņi un pierādīšanas pienākums svītrots
1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu 
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.
2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis 
neatbilstību, preces nomainot, viņu sauc 
pie atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja 
neatbilstība izpaužas divu gadu laikā no 
brīža, kad patērētājs vai kāda trešā 
persona, ko izraudzījies patērētājs, ir 
ieguvusi šīs preces īpašumā.
3. Attiecībā uz lietotām precēm tirgotājs 
un patērētājs var vienoties par īsāku 
atbildības periodu, kas nedrīkst būt 
mazāks par vienu gadu.
4. Lai patērētājs varētu izmantot savas 
tiesības saskaņā ar 25. pantu, viņš 
informē tirgotāju par neatbilstību divu 
mēnešu laikā no dienas, kad viņš atklājis 
šādu neatbilstību.
5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā 
uz jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu 
mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums 
nav nesavienojams ar preču īpašībām vai 
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neatbilstības veidu.

Or.de

Grozījums Nr. 1320
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu 
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu 
gadu laikā no brīža, kad risks pāriet uz 
patērētāju.

Or.de

Pamatojums

Jābūt iespējamai neatbilstības objektīvai novērtēšanai.

Grozījums Nr. 1321
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas trīs gadu 
laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

Or.de

Grozījums Nr. 1322
Emilie Turunen

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

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas trīs gadu 
laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

Or.en

Pamatojums

Liels skaits dalībvalstu nodrošina ilgākus garantijas termiņus nekā divi gadi. Ierosinātā 
direktīva samazinātu patērētāju tiesību aizsardzību dalībvalstīs, kurās patērētājiem pašlaik ir 
iespēja iesniegt pārsūdzību ilgāku laiku.

Grozījums Nr. 1323
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība parādās trīs gadu 
laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

Or.en

Grozījums Nr. 1324
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu 
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu 
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam. Tomēr tirgotāju var saukt pie 
atbildības par neatbilstību līgumam, kas 
izpaužas pēc tam, kad pagājuši pirmajā 
teikumā minētie divi gadi, ja tirgotājam 
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nav pamata iebilst pret minētā termiņa 
izbeigšanos, ievērojot kvalitāti un 
sniegumu, kas parasti ir tāda paša veida 
precēm un ko patērētājs var pamatoti 
sagaidīt, ņemot vērā preču īpašības, kā arī 
ņemot vērā ikvienu komerciālu 
paziņojumu par preču īpatnībām.
Dalībvalstis savos valsts tiesību aktos 
nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kuri atšķiras no 28. pantā 
paredzētajiem noteikumiem, tostarp ir 
stingrāki vai mazāk stingri noteikumi, ar 
ko paredzēts nodrošināt atšķirīgu 
patērētāju tiesību aizsardzības līmeni.

Or.en

Grozījums Nr. 1325
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu 
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu 
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam. Ja saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem uz 26. panta 1. punktā minētajām 
prasībām attiecas noilguma termiņš, tas 
nebeidzas, pirms nav pagājis divu gadu 
termiņš pēc riska nodošanas.

Or.de

Pamatojums

Komisijas priekšlikums faktiski nozīmētu nenoslēgtu termiņu, jo tajā noteikts tikai tas, ka 
neatbilstībai „jāizpaužas” divu gadu laikā. Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem uz 26. pantā 
minētajām tiesībām attiecas noilguma termiņš, jāsniedz paskaidrojums atbilstoši spēkā 
esošajai patēriņa preču direktīvai.
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Grozījums Nr. 1326
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas trīs gadu 
laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

Or.el

Grozījums Nr. 1327
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu 
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu 
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam. Tomēr dalībvalstis, kuras to 
vēlas, drīkst valsts tiesību aktos paturēt 
spēkā tos noteikumus, kuri ir spēkā šīs 
direktīvas pieņemšanas brīdī un paredz, 
ka saskaņā ar 25. pantu tirgotājs tiek 
saukts pie atbildības no brīža, kad 
patērētājs ir atklājis neatbilstību;

Or.fr

Grozījums Nr. 1328
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu 

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas viena 
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gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

gada laikā no brīža, kad patērētājam ir 
kļuvis zināms par neatbilstību.

Or.fr

Pamatojums

Patērētājs var aktīvi vērsties pret tirgotāju tikai tādā gadījumā, ja ir zināms neatbilstības 
raksturs. Turklāt neatbilstība var izpausties krietnu laiku pēc piegādes vai riska nodošanas un 
var nebūt preces lietošanas sekas. Īpaši ilglietojuma preču gadījumā patērētājam ir jārīkojas 
iespējami ātri, viena gada laikā.

Grozījums Nr. 1329
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu 
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu 
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

Ja neatbilstība attiecas uz preci, kas 
izmantota saistībā ar pakalpojumu darbā 
ar nekustamo īpašumu, tirgotāju sauc pie 
atbildības saskaņā ar 25. panta 
noteikumiem, ja neatbilstība izpaužas 
desmit gadu laikā no brīža, kad risks 
nodots patērētājam.

Or.en

Grozījums Nr. 1330
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas sešu
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
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patērētājam. patērētājam.

Or.en

Grozījums Nr. 1331
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu 
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas 
konkrētā laika posmā, kas noteikts valsts 
tiesību aktos un ir vismaz divus gadu ilgs
no brīža, kad risks nodots patērētājam.

Or.el

Grozījums Nr. 1332
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu 
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu 
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam. Tomēr tirgotāju var saukt pie 
atbildības par neatbilstību līgumam, kas 
izpaužas pēc tam, kad pagājuši pirmajā 
teikumā minētie divi gadi, ja tirgotājam 
nav pamata uzstāt uz minētā termiņa 
izbeigšanos, ievērojot kvalitāti un 
sniegumu, kas parasti ir tāda paša veida 
precēm un ko patērētājs var pamatoti 
sagaidīt, ņemot vērā preču īpašības, kā arī 
ņemot vērā ikvienu komerciālu 
paziņojumu par preču īpatnībām un 
izturīgumu.

Or.en



PE452.545v01-00 90/216 AM\836859LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 1333
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
28. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas divu
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

1. Saskaņā ar 25. pantu tirgotāju sauc pie 
atbildības, ja neatbilstība izpaužas sešu
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

Or.pl

Pamatojums

Divi gadi ir pārāk īss laika posmu, lai noteiktu tādu sarežģītu izstrādājumu bojājumus kā 
apkures iekārtas.

Grozījums Nr. 1334
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis paredz termiņu, kurā 
patērētājs var izmantot saskaņā ar 
25. pantu piešķirtās tiesības.

Or.fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu starp patērētāju un tirgotāju veikto darījumu tiesisko noteiktību, patērētāja 
rīcībai, kas ir saistīta ar neatbilstību, ir jānosaka ierobežots laika posms.

Grozījums Nr. 1335
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 1.b punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja tirgotājs novērsis neatbilstību, 
salabojot preci, 1. punktā paredzētos 
termiņus aptur uz laiku, kurā preces 
saistībā ar labošanas darbiem faktiski 
neatradās patērētāja īpašumā.

Or.en

Grozījums Nr. 1336
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Attiecībā uz konkrētām ilglietojuma 
precēm, piemēram, būvmateriāliem vai 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem u.c., 
dalībvalstis var noteikt garāku termiņu 
nekā 1. punktā norādītais laika posms.

Or.cs

Grozījums Nr. 1337
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis 
neatbilstību, preces nomainot, viņu sauc 
pie atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja 
neatbilstība izpaužas divu gadu laikā no 
brīža, kad patērētājs vai kāda trešā 
persona, ko izraudzījies patērētājs, ir 
ieguvusi šīs preces īpašumā.

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis 
neatbilstību, preces salabojot, 1. punktā 
norādīto termiņu aptur brīdī, kad 
patērētājs informē tirgotāju par 
neatbilstību, līdz brīdim, kad patērētājs 
atkal atguvis salabotās preces īpašumā.

Or.en
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Pamatojums

Kas attiecas uz 2. un 3. punktu, garantijas termiņam jāsākas no jauna preces nomaiņas 
gadījumā vai tas jāaptur preces salabošanas gadījumā.

Grozījums Nr. 1338
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis 
neatbilstību, preces nomainot, viņu sauc 
pie atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja 
neatbilstība izpaužas divu gadu laikā no 
brīža, kad patērētājs vai kāda trešā 
persona, ko izraudzījies patērētājs, ir 
ieguvusi šīs preces īpašumā.

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis 
neatbilstību, preces salabojot, 1. punktā 
minēto termiņu pārtrauc brīdī, kad 
patērētājs norāda tirgotājam uz 
neatbilstību, līdz brīdim, kad patērētājs 
atkal atguvis nomainītās preces īpašumā

Or.en

Grozījums Nr. 1339
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis 
neatbilstību, preces nomainot, viņu sauc 
pie atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja 
neatbilstība izpaužas divu gadu laikā no 
brīža, kad patērētājs vai kāda trešā persona, 
ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvusi šīs 
preces īpašumā.

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis 
neatbilstību, preces nomainot, 1. punktā 
noteiktais termiņš atsākas no brīža, kad 
patērētājs vai kāda trešā persona, ko 
izraudzījies patērētājs, ir ieguvusi šīs 
preces īpašumā, un tas ir attiecināms tikai 
uz tiem bojātajiem elementiem, kuri tika 
nomainīti, ja vien tirgotājs nepiekrīt 
piemērot garantiju nomaiņas precei 
kopumā.

Or.fr
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Pamatojums

Lai nepieļautu, ka tiek noteikts teorētiski neierobežots garantijas laiks precei, ir jāprecizē, ka 
tirgotājs tiek saukts pie atbildības tikai attiecībā uz bojātiem elementiem, kuri tika nomainīti 
sākotnējā izstrādājumā, izņemot gadījumu, ja tirgotājs piekrīt to attiecināt uz nomaiņas preci 
kopumā.

Grozījums Nr. 1340
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis
neatbilstību, preces nomainot, viņu sauc 
pie atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja 
neatbilstība izpaužas divu gadu laikā no 
brīža, kad patērētājs vai kāda trešā 
persona, ko izraudzījies patērētājs, ir 
ieguvusi šīs preces īpašumā.

2. Gadījumos, kad patērētājam ir
objektīvas problēmas noteikt neatbilstību 
un tā saistās ar nolūku, kādam parasti 
izmanto tāda paša veida preces, kā 
norādīts 24. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā, tirgotāju sauc pie 
atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja 
neatbilstība izpaužas desmit gadu laikā no 
brīža, kad risks nodots patērētājam.

Or.el

Grozījums Nr. 1341
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis 
neatbilstību, preces nomainot, viņu sauc 
pie atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja 
neatbilstība izpaužas divu gadu laikā no 
brīža, kad patērētājs vai kāda trešā persona, 
ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvusi šīs
preces īpašumā.

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis 
neatbilstību, preces nomainot, viņu sauc 
pie atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja 
neatbilstība izpaužas divu gadu laikā no 
brīža, kad patērētājs vai kāda trešā persona, 
ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvusi 
sākotnēji nopirktās preces īpašumā.

Or.de
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Pamatojums

Tam, ka tirgotājs nomaina preci, nevajadzētu kļūt par iemeslu iespējams nebeidzami garai 
„ķēdes garantijai”.

Grozījums Nr. 1342
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis 
neatbilstību, preces nomainot, viņu sauc 
pie atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja 
neatbilstība izpaužas divu gadu laikā no 
brīža, kad patērētājs vai kāda trešā persona, 
ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvusi šīs 
preces īpašumā.

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis 
neatbilstību, preces nomainot, viņu sauc 
pie atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja 
neatbilstība izpaužas 1. punktā noteiktajā 
laika posmā no brīža, kad patērētājs vai 
kāda trešā persona, ko izraudzījies 
patērētājs, ir ieguvusi šīs preces īpašumā.

Or.el

Grozījums Nr. 1343
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis 
neatbilstību, preces nomainot, viņu sauc 
pie atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja 
neatbilstība izpaužas divu gadu laikā no 
brīža, kad patērētājs vai kāda trešā 
persona, ko izraudzījies patērētājs, ir 
ieguvusi šīs preces īpašumā.

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis 
neatbilstību, preces salabojot vai nomainot, 
1. punktā norādīto termiņu aptur brīdī, 
kad patērētājs informē tirgotāju par 
neatbilstību, līdz brīdim, kad patērētājs 
atkārtoti ieguvis salabotās vai nomainītās
preces īpašumā.

Or.en
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Grozījums Nr. 1344
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
28. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis 
neatbilstību, preces nomainot, viņu sauc 
pie atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja 
neatbilstība izpaužas divu gadu laikā no 
brīža, kad patērētājs vai kāda trešā persona, 
ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvusi šīs 
preces īpašumā.

2. Gadījumos, kad tirgotājs ir novērsis
neatbilstību, preces nomainot, viņu sauc 
pie atbildības saskaņā ar 25. pantu, ja 
neatbilstība izpaužas sešu gadu laikā no 
brīža, kad patērētājs vai kāda trešā persona, 
ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvusi šīs 
preces īpašumā.

Or.pl

Pamatojums

Sešu gadu periods jāattiecina arī uz nomainīto produktu.

Grozījums Nr. 1345
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja tirgotājs novērsis neatbilstību, 
salabojot preci, piemērojamo garantijas 
termiņu pagarina uz laiku, kurā preces 
saistībā ar remontu neatradās patērētāja 
īpašumā.

Or.de

Pamatojums

Preču nomaiņas gadījumā garantijas un defekta konstatēšanas termiņš līdz ar jauno preču 
piegādi sākas no jauna. Preču salabošanas gadījumā garantijas termiņš tiek attiecīgi 
pagarināts. Kas attiecas uz rezerves daļām, ko izmanto labošanas vajadzībām, būtu jāievēro 
garantijas atbildība līdz nopirktās preces garantijas termiņa beigām, taču vismaz sešus 
mēnešus pēc preces salabošanas.
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Grozījums Nr. 1346
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja tirgotājs, novēršot neatbilstību, 
preces labošanā izmantojis rezerves daļas, 
tirgotājs atbild par rezerves daļu 
neatbilstību līdz precēm piemērojamā 
garantijas termiņa beigām, taču vismaz 
sešus mēnešus pēc preces salabošanas.

Or.de

Pamatojums

Preču nomaiņas gadījumā garantijas un defekta konstatēšanas termiņš līdz ar jauno preču 
piegādi sākas no jauna. Preču salabošanas gadījumā garantijas termiņš tiek attiecīgi 
pagarināts. Kas attiecas uz rezerves daļām, ko izmanto labošanas vajadzībām, būtu jāievēro 
garantijas atbildība līdz nopirktās preces garantijas termiņa beigām, taču vismaz sešus 
mēnešus pēc preces salabošanas.

Grozījums Nr. 1347
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Šā panta 1. punktā minēto periodu 
aptur neatbilstības novēršanas darbu 
laikā un atjauno laikā, kad patērētājs 
iegūst īpašumā preces, kam nodrošināta 
atbilstība līgumam.

Or.pl

Grozījums Nr. 1348
Emilie Turunen

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

3. Attiecībā uz lietotām precēm tirgotājs 
un patērētājs var vienoties par īsāku 
atbildības periodu, kas nedrīkst būt 
mazāks par vienu gadu.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1349
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz lietotām precēm tirgotājs 
un patērētājs var vienoties par īsāku 
atbildības periodu, kas nedrīkst būt 
mazāks par vienu gadu.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1350
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz lietotām precēm tirgotājs 
un patērētājs var vienoties par īsāku 
atbildības periodu, kas nedrīkst būt 
mazāks par vienu gadu.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1351
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

3. Attiecībā uz lietotām precēm tirgotājs un 
patērētājs var vienoties par īsāku atbildības 
periodu, kas nedrīkst būt mazāks par vienu 
gadu.

3. Attiecībā uz lietotām precēm tirgotājs un 
patērētājs var vienoties par īsāku atbildības 
periodu, kas nedrīkst būt mazāks par vienu 
gadu no brīža, kad risks nodots 
patērētājam.

Or.el

Grozījums Nr. 1352
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja tirgotājs novērsis neatbilstību, 
nomainot preci, 1. punktā norādītais 
termiņš sākas no jauna, sākot ar brīdi, 
kad patērētājs ieguvis nomainīto preci 
īpašumā.

Or.en

Pamatojums

Kas attiecas uz 2. un 3. punktu, garantijas termiņam jāsākas no jauna preces nomaiņas 
gadījumā vai tas jāaptur preces salabošanas gadījumā.

Grozījums Nr. 1353
Kerstin Westphal

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai patērētājs varētu izmantot savas 
tiesības saskaņā ar 25. pantu, viņš 
informē tirgotāju par neatbilstību divu 
mēnešu laikā no dienas, kad viņš atklājis 
šādu neatbilstību.

svītrots
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Or.de

Grozījums Nr. 1354
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai patērētājs varētu izmantot savas 
tiesības saskaņā ar 25. pantu, viņš 
informē tirgotāju par neatbilstību divu 
mēnešu laikā no dienas, kad viņš atklājis 
šādu neatbilstību.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Kas attiecas uz Komisijas priekšlikuma 4. punktu, atbilstoši valsts tiesību aktiem dažās 
dalībvalstīs pašlaik ir pienākums informēt, turpretim citās — nav. Šāda pienākuma ieviešana 
patērētājiem ES mērogā nav pamatota. Patērētājiem jebkurā gadījumā ir interese informēt 
par neatbilstību iespējami ātrāk, lai pēc iespējas ātrāk saņemtu pareizi funkcionējošu preci.

Grozījums Nr. 1355
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai patērētājs varētu izmantot savas 
tiesības saskaņā ar 25. pantu, viņš 
informē tirgotāju par neatbilstību divu 
mēnešu laikā no dienas, kad viņš atklājis 
šādu neatbilstību.

svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 1356
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai patērētājs varētu izmantot savas 
tiesības saskaņā ar 25. pantu, viņš 
informē tirgotāju par neatbilstību divu 
mēnešu laikā no dienas, kad viņš atklājis 
šādu neatbilstību.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1357
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
28. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai patērētājs varētu izmantot savas 
tiesības saskaņā ar 25. pantu, viņš 
informē tirgotāju par neatbilstību divu 
mēnešu laikā no dienas, kad viņš atklājis 
šādu neatbilstību.

svītrots

Or.pl

Pamatojums

Divu mēnešu periods ierobežo patērētāja tiesības.

Grozījums Nr. 1358
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai patērētājs varētu izmantot savas 
tiesības saskaņā ar 25. pantu, viņš informē 

4. Lai patērētājs varētu izmantot savas 
tiesības saskaņā ar 25. pantu, viņš informē 
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tirgotāju par neatbilstību divu mēnešu laikā 
no dienas, kad viņš atklājis šādu 
neatbilstību.

tirgotāju par neatbilstību divu mēnešu laikā 
no dienas, kad viņš atklājis šādu 
neatbilstību, ja vien apstākļi nepadara 
nepamatotu sagaidīt to no patērētāja.

Or.en

Grozījums Nr. 1359
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā 
uz jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu 
mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums 
nav nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

svītrots

Or.el

Grozījums Nr. 1360
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu
mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas viena 
gada laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

Or.en

Pamatojums

Kas attiecas uz pierādīšanas pienākuma atcelšanu, bieži vien patērētājam ir ļoti sarežģīti 
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pierādīt, ka bojātā prece jau bija bojāta piegādes laikā. Šāda pierādījuma sagatavošanai 
bieži vien vajadzīga eksperta palīdzība, un nozares pārstāvjiem ir daudz vienkāršāk pierādīt 
tehniskos datus. Mazumtirgotāji varēs sagatavot pretēju pierādījumu. Ņemot vērā šos 
apsvērumus, pašreizējais minimālais 6 mēnešu termiņš pierādīšanas pienākuma atcelšanai 
būtu jāpagarina līdz vienam gadam.

Grozījums Nr. 1361
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu
mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas viena 
gada laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

Or.en

Grozījums Nr. 1362
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu
mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

5. Ja vien tirgotājs nepierāda pretējo, 
attiecībā uz jebkuru neatbilstību, kas 
izpaužas divu gadu laikā no brīža, kad 
risks nodots patērētājam, uzskata, ka tā ir 
jau bijusi attiecīgajā laikā, ja vien šis 
pieņēmums nav nesavienojams ar preču 
īpašībām vai neatbilstības veidu.

Dalībvalstis savos valsts tiesību aktos 
nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kuri atšķiras no 28. pantā 
paredzētajiem noteikumiem, tostarp ir 
stingrāki vai mazāk stingri noteikumi, ar 
ko paredzēts nodrošināt atšķirīgu 
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patērētāju tiesību aizsardzības līmeni.

Or.en

Grozījums Nr. 1363
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu
mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas 
divpadsmit mēnešu laikā no brīža, kad 
risks nodots patērētājam, uzskata, ka tā ir 
jau bijusi attiecīgajā laikā, ja vien šis 
pieņēmums nav nesavienojams ar preču 
īpašībām vai neatbilstības veidu.

Or.fr

Pamatojums

Laika posma pagarinājums no 6 līdz 12 mēnešiem, kura laikā tiek pieņemts, ka neatbilstība 
pastāvēja nodošanas brīdī, ļauj nodrošināt minimālo aizsardzības līmeni ES.

Grozījums Nr. 1364
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu
mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas 
divpadsmit mēnešu laikā no brīža, kad 
risks nodots patērētājam, uzskata, ka tā ir 
jau bijusi attiecīgajā laikā, ja vien šis 
pieņēmums nav nesavienojams ar preču 
īpašībām vai neatbilstības veidu. Ja 
neatbilstību novērš, nomainot preci, 
1. punktā minētā termiņa sākums 
jānosaka atbilstoši nomainīto preču 
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iegūšanai īpašumā.

Or.de

Pamatojums

Preču nomaiņas gadījumā garantijas un defekta konstatēšanas termiņš līdz ar jauno preču 
piegādi sākas no jauna. Kas attiecas uz rezerves daļām, ko izmanto labošanas vajadzībām, 
jāievēro garantijas atbildība līdz nopirktās preces garantijas termiņa beigām. Turklāt defekta 
konstatēšanas termiņš jāpagarina līdz divpadsmit mēnešiem, lai tirgotājam nodrošinātu 
labākas iespējas konstatēt defektu neesību un tādējādi taisnīgāk sadalītu pierādīšanas 
pienākuma riskus.

Grozījums Nr. 1365
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu
mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums 
nav nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas 
divpadsmit mēnešu laikā no brīža, kad 
risks nodots patērētājam, uzskata, ka tā ir 
jau bijusi attiecīgajā laikā.

Or.fr

Pamatojums

Laika posma pagarinājums no 6 līdz 12 mēnešiem, kura laikā tiek pieņemts, ka neatbilstība 
pastāvēja nodošanas brīdī, ir nepieciešams, lai nodrošinātu minimālo aizsardzības līmeni 
Eiropas Savienībā un garantētu patērētāju tiesību aizsardzību augstākā līmenī.

Grozījums Nr. 1366
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu
mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas 
divpadsmit mēnešu laikā no brīža, kad 
risks nodots patērētājam, uzskata, ka tā ir 
jau bijusi attiecīgajā laikā, ja vien šis 
pieņēmums nav nesavienojams ar preču 
īpašībām vai neatbilstības veidu.

Or.fr

Pamatojums

Ir svarīgi pagarināt laika posmu, kurā tiek uzskatīts, ka neatbilstība pastāvēja pēc riska 
nodošanas patērētājam, lai garantētu aizsardzību augstākā līmenī.

Grozījums Nr. 1367
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu 
mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas viena 
gada laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

Or.el

Grozījums Nr. 1368
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas divu 
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mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

Or.en

Grozījums Nr. 1369
Liem Hoang Ngoc

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu
mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums 
nav nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas 
divpadsmit mēnešu laikā no brīža, kad 
risks nodots patērētājam, uzskata, ka tā ir 
jau bijusi attiecīgajā laikā.

Or.fr

Grozījums Nr. 1370
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu
mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas divu 
gadu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

Or.en
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Grozījums Nr. 1371
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu
mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

5. Ja vien tirgotājs nepierāda pretējo, 
attiecībā uz jebkuru neatbilstību, kas 
izpaužas divu gadu laikā no brīža, kad 
risks nodots patērētājam, uzskata, ka tā ir 
jau bijusi attiecīgajā laikā, ja vien šis 
pieņēmums nav nesavienojams ar preču 
īpašībām vai neatbilstības veidu.

Or.en

Grozījums Nr. 1372
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
28. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas sešu 
mēnešu laikā no brīža, kad risks nodots 
patērētājam, uzskata, ka tā ir jau bijusi 
attiecīgajā laikā, ja vien šis pieņēmums 
nav nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

5. Ja vien nav paredzēts citādi, attiecībā uz 
jebkuru neatbilstību, kas izpaužas 
1. punktā norādītajā periodā, uzskata, ka 
tā ir jau bijusi laikā, kad preces kļuva 
pieejamas, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības veidu.

Or.pl

Pamatojums

Iepriekš minētais termiņš jāpagarina, lai izvairītos no negodīgas prakses izmantošanas, 
atbilstoši kurai patērētājam pēc sešu mēnešu perioda paiešanas ir pienākums pierādīt, ka 
konkrētais defekts eksistēja. Tas bieži vien patērētājiem rada papildu izmaksas par eksperta 
piesaistīšanu.
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Grozījums Nr. 1373
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis valsts tiesību aktos drīkst 
paturēt spēkā vai ieviest atšķirīgus 
noteikumus par atbilstības tiesisko 
garantiju, īpaši paredzot vai nosakot 
garāku garantijas termiņu vai 
pierādīšanas pienākuma pārlikšanas 
termiņu vai paredzot vai nosakot īpašus 
noteikumus attiecībā uz konkrētām 
neatbilstībām, kuras izpaužas pēc 
garantijas termiņa beigām, lai garantētu 
patērētāju tiesību aizsardzību augstākā 
līmenī.

Or.fr

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saglabātu atsevišķas dalībvalstīs spēkā esošās garantijas, 
kuras ir ļoti saistošas patērētājiem, piemēram, slēpto defektu tiesisko garantiju.

Grozījums Nr. 1374
Damien Abad, Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Dalībvalstis valsts tiesību aktos drīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, 
kuros ir paredzēts garāks garantijas 
termiņš vai pierādīšanas pienākuma 
pārlikšanas termiņš vai īpaši noteikumi 
attiecībā uz konkrētām nopietnām 
neatbilstībām, kuras izpaužas pēc 
garantijas termiņa beigām, lai garantētu 
patērētāju tiesību aizsardzību augstākā 
līmenī.
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Or.fr

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saglabātu atsevišķas dalībvalstīs spēkā esošās garantijas, 
kuras ir ļoti saistošas patērētājiem, piemēram, „slēpto defektu” vai „atteikuma tiesību” 
garantiju.

Grozījums Nr. 1375
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Lai patērētājiem nodrošinātu augstāku 
tiesību aizsardzības līmeni, dalībvalstis 
var pieņemt vai paturēt spēkā valsts 
tiesību aktus, kuros paredzēts ilgāks 
garantijas termiņš, ilgāks pierādīšanas 
pienākuma atcelšanas termiņš patērētāja 
labā vai īpaši noteikumi būtiskām 
neatbilstībām, kas izpaužas pēc garantijas 
termiņa beigām. Tomēr valsts tiesību 
aktiem jābūt savienojamiem ar Līgumu 
par Eiropas Savienības darbību un tie jo 
īpaši nedrīkst būt pretēji direktīvā noteiktā 
mērķa īstenošanai, proti, nodrošināt 
iekšējā tirgus pienācīgu darbību un 
novērst konkurences izkropļojumus 
Savienībā. Tāpēc valsts tiesību aktiem 
jābūt piemērotiem un samērīgiem, 
ievērojot direktīvā noteikto mērķu 
sasniegšanu.

Or.de

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj iepriekš ierosināto 149. grozījumu.
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Grozījums Nr. 1376
Kyriacos Triantaphyllides

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.d Lai nodrošinātu augstāku patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni, dalībvalstis 
savos valsts tiesību aktos vajadzības 
gadījumā var paturēt spēkā vai ieviest
noteikumus, kas atšķiras no šajā pantā 
izklāstītajiem noteikumiem.

Or.el

Grozījums Nr. 1377
Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.e Dalībvalstis var pieņemt vai paturēt 
spēkā valsts tiesību aktu noteikumus, 
kuros paredzēts ilgāks atbildības termiņš, 
lai nodrošinātu augstāku patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni.

Or.en

Grozījums Nr. 1378
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
28.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saziņa un sasniedzamība
Tirgotājs pārliecinās, ka viņš 
pakalpojumu līguma darbības laikā vai 
pēc pārdošanas līguma noslēgšanas līdz 
28. panta 1. punktā minētā termiņa 
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beigām saskaņā ar atbilstošiem 
nosacījumiem ir sasniedzams saistībā ar 
paskaidrojumiem, paziņojumiem un 
patērētāja jautājumiem, kas saistīti ar 
pakalpojumu vai pārdošanas līgumā 
ietvertajām tiesībām un saistībām. Viņam 
jo īpaši jārūpējas par to, lai viņš bez 
kavēšanās saņemtu ar līgumu saistītus 
patērētāja paskaidrojumus un lai 
patērētājs uzreiz būtu informēts par 
sasniegšanas veidu. Par telefonisku 
uzklausīšanu un paskaidrojumiem, 
paziņojumiem un atbildēm uz 
jautājumiem saistībā ar pakalpojumu vai 
pārdošanas līgumu patērētājam nedrīkst 
radīt izmaksas. Telekomunikāciju 
pakalpojumu sniedzēja tiesības saņemt 
atlīdzību par savienojumu netiek skartas.

Or.de

Pamatojums

Unternehmen verlagern ihre Kunden- und Beschwerdedienste zunehmend auf Call-Center. 
Verbraucher werden dabei mit teils nicht unerheblichen Kosten belastet, wenn sie auf 
kostenpflichtige Service-Nummern verwiesen werden und die telefonische Verbindung bis zum 
Erreichen eines kompetenten Ansprechpartners mehrere Minuten gehalten werden muss 
("Warteschleifen"). Daher sollten Kommunikation und Erreichbarkeit als vertragliche 
Nebenpflichten gesetzlich verankert werden, für die während einer bestehenden 
Vertragsbeziehung bzw. während der Dauer der Gewährleistung keine zusätzlichen Entgelte 
verlangt werden.

Grozījums Nr. 1379
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
29. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirdzniecības garantijas svītrots
1. Tirdzniecības garantija uzliek saistības 
garantētājam saskaņā ar nosacījumiem, 
kas noteikti garantiju izklāstā. Ja nav 
garantiju izklāsta, tirdzniecības garantija 
uzliek saistības garantētājam saskaņā ar 
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nosacījumiem, kas noteikti tirdzniecības 
garantijas reklāmā.
2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un 
tas ir salasāms. Tajā norāda:
a) patērētāja likumīgās tiesības saskaņā 
ar 26. pantu un skaidru paziņojumu, ka 
tirdzniecības garantija neietekmē 
patērētāja likumīgās tiesības;
b) tirdzniecības garantijas saturu un 
prasību ierosināšanas nosacījumus, 
sevišķi attiecībā uz garantijas ilgumu, 
teritoriālo piemērošanu un garantētāja 
nosaukumu un adresi;
c) neskarot 32. un 35. pantu un 
III pielikuma 1. punkta j) apakšpunktu, 
vajadzības gadījumā norāda, ka šo 
tirdzniecības garantiju nevar nodot 
nākamajam pircējam.
3. Pēc patērētāja pieprasījuma tirgotājs 
garantiju izklāstu dara pieejamu 
pastāvīgā informācijas nesējā.
4. Šā panta 2. un 3. punktā minēto 
noteikumu neievērošana neietekmē 
garantijas derīgumu.

Or.de

Grozījums Nr. 1380
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības garantija uzliek saistības 
garantētājam saskaņā ar nosacījumiem, kas 
noteikti garantiju izklāstā. Ja nav garantiju 
izklāsta, tirdzniecības garantija uzliek 
saistības garantētājam saskaņā ar 
nosacījumiem, kas noteikti tirdzniecības 
garantijas reklāmā.

1. Tirdzniecības garantija uzliek saistības 
garantētājam saskaņā ar nosacījumiem, kas 
noteikti garantiju izklāstā. Ja nav garantiju 
izklāsta vai ja garantijas izklāsts ir 
nepilnīgs salīdzinājumā ar reklāmu par
tirdzniecības garantiju, tirdzniecības 
garantija uzliek saistības garantētājam 
saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti 
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tirdzniecības garantijas reklāmā.

Or.en

Pamatojums

Patērētājs nebūtu jāmaldina ar reklāmām, kas vēlāk izrādās nepareizas salīdzinājumā ar 
tirdzniecības garantijas faktisko saturu.

Grozījums Nr. 1381
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības garantija uzliek saistības 
garantētājam saskaņā ar nosacījumiem, kas 
noteikti garantiju izklāstā. Ja nav garantiju 
izklāsta, tirdzniecības garantija uzliek 
saistības garantētājam saskaņā ar 
nosacījumiem, kas noteikti tirdzniecības 
garantijas reklāmā.

1. Tirdzniecības garantija uzliek saistības 
garantētājam saskaņā ar nosacījumiem, kas 
noteikti garantiju izklāstā. Ja nav garantiju 
izklāsta vai ja šis izklāsts nostāda 
patērētāju neizdevīgā stāvoklī 
salīdzinājumā ar reklāmu par
tirdzniecības garantiju, tirdzniecības 
garantija uzliek saistības garantētājam 
saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti 
tirdzniecības garantijas reklāmā.

Or.en

Grozījums Nr. 1382
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības garantija uzliek saistības 
garantētājam saskaņā ar nosacījumiem, kas 
noteikti garantiju izklāstā. Ja nav garantiju 
izklāsta, tirdzniecības garantija uzliek 
saistības garantētājam saskaņā ar 
nosacījumiem, kas noteikti tirdzniecības 
garantijas reklāmā.

1. Tirdzniecības garantija uzliek saistības 
garantētājam saskaņā ar nosacījumiem, kas 
noteikti garantiju izklāstā. Ja nav garantiju
izklāsta vai ja garantijas izklāsts ir 
nepilnīgs salīdzinājumā ar reklāmu par
tirdzniecības garantiju, tirdzniecības 
garantijas uzliek saistības garantētājam 
saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti 
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tirdzniecības garantijas reklāmā.

Or.en

Grozījums Nr. 1383
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirdzniecības garantija uzliek saistības 
garantētājam saskaņā ar nosacījumiem, kas 
noteikti garantiju izklāstā. Ja nav garantiju 
izklāsta, tirdzniecības garantija uzliek 
saistības garantētājam saskaņā ar 
nosacījumiem, kas noteikti tirdzniecības 
garantijas reklāmā.

1. Tirdzniecības garantija uzliek saistības 
garantētājam saskaņā ar nosacījumiem, kas 
noteikti garantiju izklāstā. Tirgotājs 
izsniedz patērētājam garantijas izklāstu 
rakstveidā vai, izmantojot jebkādus citus 
reproducēšanas tehniskos līdzekļus, kas 
var būt pieejami un sasniedzami 
patērētājam. Ja nav garantiju izklāsta, 
tirdzniecības garantija uzliek saistības 
garantētājam saskaņā ar nosacījumiem, kas 
noteikti tirdzniecības garantijas reklāmā.

Or.el

Grozījums Nr. 1384
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Garantija atbilst noteikumiem par 
labticību, un uz to neattiecina 
nepamatotus izņēmuma noteikumus.

Or.el

Grozījums Nr. 1385
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Garantijas ilgums ir pamatots saistībā 
ar produkta iespējamo ekspluatācijas 
laiku. Jo īpaši saistībā ar augsto 
tehnoloģiju izstrādājumiem garantija ir 
pieņemama attiecībā uz laiku, kurā 
paredzēts, ka tās saglabāsies modernas no 
tehnoloģiskā viedokļa, ja šāds laika posms 
ir īsāks nekā to iespējamais ekspluatācijas 
laiks.

Or.el

Grozījums Nr. 1386
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tiek piegādāti jauni ilglietojuma 
izstrādājumi (ilglietojuma preces), 
rakstiskas garantijas sniegšana ir 
obligāta.

Or.el

Grozījums Nr. 1387
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā, un tas ir 
salasāms. Tajā norāda:

2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā, un tas ir 
salasāms. Garantiju sagatavo valodā, kādā 
izstrādāts līgums.
Tajā norāda:

Or.en
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Pamatojums

Svarīgi, lai garantijas izklāsts būtu rakstīts valodā, kādā noslēgts līgums un kas ir valoda, 
kura patērētājam jāzina vai jāsaprot.

Grozījums Nr. 1388
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā, un tas ir 
salasāms. Tajā norāda:

2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā, un tas ir 
salasāms. Tas rakstīts tajā pašā valodā, 
kurā līgums. Garantijas izklāstā norāda:

Or.en

Grozījums Nr. 1389
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā, un tas ir 
salasāms. Tajā norāda:

2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā, un tas ir 
salasāms. Tajā norāda:

a) patērētāja likumīgās tiesības atbilstoši 
spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem 
saskaņā ar 26. pantu un skaidru 
paziņojumu, ka tirdzniecības garantija 
neietekmē šīs tiesības;
b) tirdzniecības garantijas saturu un 
prasību ierosināšanas nosacījumus, īpaši 
attiecībā uz garantijas ilgumu, teritoriālo 
piemērošanu un garantētāja nosaukumu 
un adresi;
c) neskarot 32. un 35. pantu, kā arī 
III pielikuma 1. punkta j) apakšpunktu, 
vajadzības gadījumā norāda, ka šo 
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tirdzniecības garantiju nevar nodot 
nākamajam pircējam.

Or.de

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj iepriekš ierosināto 150. grozījumu.

Grozījums Nr. 1390
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā, un tas ir 
salasāms. Tajā norāda:

2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā, tas ir salasāms 
un tādā pašā fonta lielumā. Garantiju 
sagatavo valodā, kādā izstrādāts līgums.
Tajā norāda:

Or.en

Grozījums Nr. 1391
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā, un tas ir 
salasāms. Tajā norāda:

2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā un jebkurā 
gadījumā vismaz ES oficiālajās valodās, 
un tas ir salasāms. Tajā norāda:

Or.el
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Grozījums Nr. 1392
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā, un tas ir 
salasāms. Tajā norāda:

2. Garantiju izklāsts ir izstrādāts vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā, un tas ir 
salasāms. Garantiju sagatavo valodā, kādā 
izstrādāts līgums. Tajā norāda:

Or.en

Grozījums Nr. 1393
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) patērētāja likumīgās tiesības saskaņā ar
26. pantu un skaidru paziņojumu, ka 
tirdzniecības garantija neietekmē patērētāja 
likumīgās tiesības;

a) patērētāja likumīgās tiesības atbilstoši 
spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem, kā 
arī 26. pantā noteiktās likumīgās tiesības
un skaidru paziņojumu, ka tirdzniecības 
garantija neietekmē patērētāja likumīgās 
tiesības;

Or.fr

Pamatojums

Patērētāja likumīgās tiesības izriet gan no valsts tiesību aktiem, gan no šīs direktīvas 
26. panta noteikumiem.

Grozījums Nr. 1394
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) patērētāja likumīgās tiesības saskaņā ar a) paziņojumu, ka patērētājam saskaņā ar 
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26. pantu un skaidru paziņojumu, ka 
tirdzniecības garantija neietekmē 
patērētāja likumīgās tiesības;

spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem ir 
likumīgās tiesības un ka tirdzniecības 
garantija neietekmē šīs tiesības.

Lai nodrošinātu atšķirīgu patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni, dalībvalstis 
nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest valsts 
tiesību aktus, kas atšķiras no šā punkta 
noteikumiem.

Or.de

Pamatojums

Noteikums, ka brīvprātīgajā garantijā „jāietver” patērētāja likumīgās tiesības, ir pārspīlēts. 
Arī prasība sniegt informāciju par visām patērētāja likumīgajām tiesībām ir pārspīlēta. 
Tirgotāju pienākums nav sniegt informāciju par tiesisko regulējumu. Tas ir patērētāju 
izglītošanas jautājums.

Grozījums Nr. 1395
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) patērētāja likumīgās tiesības saskaņā ar 
26. pantu un skaidru paziņojumu, ka 
tirdzniecības garantija neietekmē patērētāja 
likumīgās tiesības;

a) patērētāja likumīgās tiesības saskaņā ar 
26. un 28. pantu un jebkādiem papildu 
noteikumiem spēkā esošajos valsts tiesību 
aktos, kā arī skaidru paziņojumu, ka 
tirdzniecības garantija neietekmē patērētāja 
likumīgās tiesības;

Or.el

Grozījums Nr. 1396
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neskarot 32. un 35. pantu un 
III pielikuma 1. punkta j) apakšpunktu, 

svītrots
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vajadzības gadījumā norāda, ka šo 
tirdzniecības garantiju nevar nodot 
nākamajam pircējam.

Or.pl

Pamatojums

Garantija saistīta tikai ar produktu, nevis ar pircēju, tāpēc jābūt iespējai pārdot produktu 
kopā ar derīgu garantiju.

Grozījums Nr. 1397
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neskarot 32. un 35. pantu un 
III pielikuma 1. punkta j) apakšpunktu, 
vajadzības gadījumā norāda, ka šo 
tirdzniecības garantiju nevar nodot 
nākamajam pircējam.

svītrots

Or.el

Grozījums Nr. 1398
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neskarot 32. un 35. pantu un 
III pielikuma 1. punkta j) apakšpunktu, 
vajadzības gadījumā norāda, ka šo 
tirdzniecības garantiju nevar nodot 
nākamajam pircējam.

svītrots

Or.el
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Grozījums Nr. 1399
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neskarot 32. un 35. pantu un 
III pielikuma 1. punkta j) apakšpunktu, 
vajadzības gadījumā norāda, ka šo 
tirdzniecības garantiju nevar nodot 
nākamajam pircējam.

c) iekļauj informāciju, ka šo tirdzniecības 
garantiju var nodot nākamajam pircējam.

Or.en

Pamatojums

Šķiet, ka Komisijas priekšlikums liek dalībvalstīm noteikt tirdzniecības garantiju nenodošanu 
nākamajiem pircējiem kā standarta noteikumu. Tāda principa ieviešana, ka tirdzniecības 
garantijām jābūt nododamām, kas ir ļoti svarīga, ievērojot to, ka patērētāji lietotu preču 
pārdošanai aizvien vairāk izmanto tiešsaistes pakalpojumus. Saskaņā ar III pielikuma 
1. punkta j) apakšpunktu par negodīgu uzskata noteikumu, kas ierobežo patērētāja tiesības 
veikt preču tālākpārdošanu, ierobežojot tirgotāja sniegtās tirdzniecības garantijas nodošanas 
iespēju.

Grozījums Nr. 1400
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neskarot 32. un 35. pantu un 
III pielikuma 1. punkta j) apakšpunktu, 
vajadzības gadījumā norāda, ka šo 
tirdzniecības garantiju nevar nodot 
nākamajam pircējam.

c) iekļauj paziņojumu, ka šo tirdzniecības 
garantiju var nodot nākamajam pircējam.

Or.en
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Grozījums Nr. 1401
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) neskarot 32. un 35. pantu un 
III pielikuma 1. punkta j) apakšpunktu, 
vajadzības gadījumā norāda, ka šo 
tirdzniecības garantiju nevar nodot 
nākamajam pircējam.

c) iekļauj informāciju, ka šo tirdzniecības 
garantiju var nodot nākamajam pircējam.

Or.en

Grozījums Nr. 1402
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – ca) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) iekļauj informāciju, ka apkopes 
pakalpojumi un rezerves daļas būs 
pieejamas 5 gadus no līguma noslēgšanas 
brīža.

Or.en

Grozījums Nr. 1403
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.α Garantija attiecas arī uz precēm, kam 
novērsta neatbilstība.

Or.el

(2. punkts (jauns))
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Grozījums Nr. 1404
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc patērētāja pieprasījuma tirgotājs 
garantiju izklāstu dara pieejamu pastāvīgā 
informācijas nesējā.

3. Pēc patērētāja pieprasījuma tirgotājs 
garantiju izklāstu dara pieejamu pastāvīgā 
informācijas nesējā pēc savas izvēles.

Or.fr

Grozījums Nr. 1405
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc patērētāja pieprasījuma tirgotājs 
garantiju izklāstu dara pieejamu pastāvīgā
informācijas nesējā.

3. Pēc patērētāja pieprasījuma tirgotājs 
garantiju izklāstu dara pieejamu pastāvīgā 
informācijas nesējā pēc patērētāja izvēles.

Or.en

Grozījums Nr. 1406
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ražotāja tiešā atbildība
1. Ražotājs ir atbildīgs attiecībā uz 
patērētāju par preču salabošanu vai
nomaiņu jebkuras neatbilstības gadījumā, 
kas bija pirkšanas dienā.
2. Neskarot 28. panta 1. punkta 
noteikumus, ražotājs pēc savas izvēles 
salabo vai nomaina preces vēlākais 
30 dienas pēc paziņojuma saņemšanas 
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par neatbilstību.
3. Šā panta noteikumi neskar valsts 
tiesību aktu noteikumus par tiesībām 
sniegt ieguldījumu vai regresa tiesībām.

Or.en

Pamatojums

The introduction of the joint liability between the producer and the seller has been discussed 
since decades. The achievement of the objective of this directive to promote consumer 
confidence to shop cross-border would be greatly helped by the introduction of this kind of 
modern consumer legislation, rather than by sticking to the old limitations. The direct liability 
of producers could boost consumer confidence: a consumer could eventually turn directly to a 
producer established in his/her country, instead of sending a defective good backwards and 
forwards throughout the EU. In a real Internal Market consumers should be able to choose 
whom to revert to in case of problems.

Grozījums Nr. 1407
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Dalībvalstis nedrīkst paturēt spēkā vai 
ieviest savus valsts tiesību aktus, kas 
atšķiras no šā panta noteikumiem.

Or.de

Grozījums Nr. 1408
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 4.c punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Ja garantijas izklāsts attiecas uz 
neatbilstību un neatbilstība izpaužas 
pirms garantijas termiņa beigām, uzskata, 
ka neatbilstība bijusi laikā, kad risks 
nodots patērētājam, ja vien šis pieņēmums 
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nav nesavienojams ar preču īpašībām vai 
neatbilstības īpašībām.

Or.en

Grozījums Nr. 1409
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 4.d punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.d Lai nodrošinātu augstāku patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni, dalībvalstis 
savos valsts tiesību aktos vajadzības 
gadījumā var paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kas atšķiras no 29. pantā 
izklāstītajiem noteikumiem.

Or.en

Grozījums Nr. 1410
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 4.e punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.e Lai nodrošinātu augstāku patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni, dalībvalstis 
savos valsts tiesību aktos vajadzības 
gadījumā var paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kas atšķiras no šajā pantā 
izklāstītajiem noteikumiem.

Or.el

Grozījums Nr. 1411
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
29.a pants (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ražotājs ir atbildīgs par preču 
salabošanu vai nomaiņu tajos 
neatbilstības gadījumos, kas radušies 
pirkšanas dienā.
2. Neskarot 28. panta 1. punktu, 
ražotājam(-ai) prece jāsalabo vai 
jānomaina 30 dienu laikā pēc tam, kad 
viņam/viņai paziņots par neatbilstību.

Or.en

Grozījums Nr. 1412
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
29.b pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāja tiešā atbildība
1. Ražotājs ir atbildīgs attiecībā uz 
patērētāju par preču salabošanu vai 
nomaiņu jebkuras neatbilstības gadījumā, 
kas bija pirkšanas dienā.
2. Neskarot 28. panta 1. punkta 
noteikumus, ražotājs pēc savas izvēles 
salabo vai nomaina preces vēlākais 
30 dienas pēc paziņojuma saņemšanas 
par neatbilstību.

Or.en

Grozījums Nr. 1413
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
29.c pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kas attiecas uz 30.-39. pantu, dalībvalstis 
var pieņemt vai paturēt spēkā stingrākus 
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noteikumus, kas savienojami ar Līgumu, 
jomā, uz ko attiecas šī direktīva, lai 
nodrošinātu augstāku patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeni.

Or.en

Pamatojums

The provisions on unfair contract terms are subject to minimum harmonisation. Chapter V 
sets out principles to identify when a contract may be unfair. These principles are to be 
interpreted by the national courts meaning there will be a divergence in case law between the 
Member States. As a result maximum harmonisation will not achieve the Commission’s aim to 
have a single set of rules across the EU but, importantly, it will have a negative effect on 
consumers. Not only will it hinder Member States from developing the rules on unfair terms to 
address new issues as they arise but, in the UK, it may also have a detrimental effect on the 
current operation of the Financial Ombudsman Scheme and the application of the Unfair 
Relationship test under the Consumer Credit Act.

Grozījums Nr. 1414
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
5. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētāju tiesības attiecībā uz līguma 
noteikumiem

svītrots

Or.de

Grozījums Nr. 1415
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
30. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības joma svītrots
1. Šo nodaļu piemēro līguma 
noteikumiem, kurus iepriekš izstrādājis 
tirgotājs vai kāda trešā persona, kuriem 
patērētājs ir piekritis bez iespējas ietekmēt 
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to saturu, it īpaši, ja šādi līguma 
noteikumi ir iepriekš formulēta standarta 
līguma daļa.
2. Fakts, ka patērētājam bijusi iespēja 
ietekmēt līguma noteikumu vai viena 
konkrēta noteikuma konkrētu aspektu 
saturu, neizslēdz šīs nodaļas piemērošanu 
citiem līguma noteikumiem, kuri ir 
līguma daļa.
3. Šo nodaļu nepiemēro līguma 
noteikumiem, kuri ietver obligātas tiesību 
normas, kas atbilst Kopienas tiesību 
aktiem, un to starptautisko konvenciju 
principus vai noteikumus, kam ir 
pievienojusies Kopiena vai dalībvalstis.

Or.de

Grozījums Nr. 1416
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo nodaļu piemēro līguma 
noteikumiem, kurus iepriekš izstrādājis 
tirgotājs vai kāda trešā persona, kuriem 
patērētājs ir piekritis bez iespējas ietekmēt 
to saturu, it īpaši, ja šādi līguma 
noteikumi ir iepriekš formulēta standarta 
līguma daļa.

1. Šo nodaļu piemēro visiem rakstiskiem 
vai mutiskiem līgumiem, kas noslēgti 
starp tirgotāju vai kādu trešo personu un 
patērētāju, neatkarīgi no tā, vai tie 
apspriesti individuāli vai kolektīvi.

Or.en

Pamatojums

It is important to clarify in the proposal that the protection against unfair terms applies to 
oral terms as well as written terms. According to the existing directive on unfair contract 
terms “the consumer must receive equal protection under contracts concluded by word of 
mouth and written contracts”. Secondly, the consumer protection offered by chapter V should 
be extended to individually negotiated terms (such terms are excluded from the proposal). In 
practice, the consumer will often lack the bargaining power and the knowledge required to be 
in a position to influence the content of contract terms during an individual negotiation 
process.



AM\836859LV.doc 129/216 PE452.545v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 1417
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo nodaļu piemēro līguma noteikumiem, 
kurus iepriekš izstrādājis tirgotājs vai 
kāda trešā persona, kuriem patērētājs ir 
piekritis bez iespējas ietekmēt to saturu, it 
īpaši, ja šādi līguma noteikumi ir iepriekš 
formulēta standarta līguma daļa.

1. Šo nodaļu piemēro tiem starp 
tirgotājiem un patērētājiem noslēgto 
līgumu noteikumiem, attiecībā uz kuriem 
nav notikušas atsevišķas pārrunas. Tiek 
uzskatīts, ka par noteikumu nav notikušas 
atsevišķas pārrunas, ja tas ir bijis iepriekš 
formulēts un līdz ar to patērētājam nav 
bijis iespējas ietekmēt tā saturu atbilstoši
iepriekš formulētam standarta līgumam.

Šī nodaļa nav piemērojama noteikumiem, 
par kuriem ir notikušas atsevišķas 
pārrunas. Rezultātā dalībvalstis valsts 
tiesību aktos drīkst paturēt spēkā vai 
ieviest noteikumus attiecībā uz šādiem 
noteikumiem un pieņemt lēmumu par šajā 
nodaļā paredzēto priekšrocību 
piemērošanu tiem.

Or.fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka noteikumiem, par kuriem ir notikušas atsevišķas pārrunas, 
nav piemērojama šī nodaļa, un nodrošināt, ka dalībvalstis, kuras piemēroja aizsardzības 
pasākumu pret negodīgiem noteikumiem atsevišķi pārrunātiem noteikumiem, var šādi rīkoties 
arī turpmāk.

Grozījums Nr. 1418
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo nodaļu piemēro līguma 1. Šo nodaļu piemēro visiem rakstiskiem 
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noteikumiem, kurus iepriekš izstrādājis
tirgotājs vai kāda trešā persona, kuriem 
patērētājs ir piekritis bez iespējas ietekmēt 
to saturu, it īpaši, ja šādi līguma 
noteikumi ir iepriekš formulēta standarta 
līguma daļa.

un mutiskiem līgumiem, ko noslēdzis
tirgotājs vai kāda trešā persona ar 
patērētāju, neatkarīgi no tā, vai tie 
standarta līgumu iepriekš formulējuši 
individuāli vai kopā.

Or.en

Grozījums Nr. 1419
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo nodaļu piemēro līguma noteikumiem, 
kurus iepriekš izstrādājis tirgotājs vai 
kāda trešā persona, kuriem patērētājs ir 
piekritis bez iespējas ietekmēt to saturu, it 
īpaši, ja šādi līguma noteikumi ir iepriekš 
formulēta standarta līguma daļa.

1. Šo nodaļu piemēro līguma noteikumiem 
tādos līgumos starp tirgotājiem un 
patērētājiem, kas nav sīki apspriesti.
Vienmēr uzskata, ka līguma noteikums 
nav apspriests sīki, ja tas izstrādāts 
iepriekš un tādējādi patērētājs jo īpaši 
atbilstoši iepriekš formulētam standarta 
līgumam nevar ietekmēt tā saturu.

Or.de

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj iepriekš ierosināto 151. grozījumu.

Grozījums Nr. 1420
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo nodaļu piemēro līguma 
noteikumiem, kurus iepriekš izstrādājis 
tirgotājs vai kāda trešā persona, kuriem 
patērētājs ir piekritis bez iespējas ietekmēt 
to saturu, it īpaši, ja šādi līguma 

1. Šo nodaļu piemēro visiem rakstiskiem 
vai mutiskiem līgumiem, kas noslēgti 
starp tirgotāju vai kādu trešo personu un 
patērētāju, neatkarīgi no tā, vai tie 
apspriesti individuāli vai kolektīvi.
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noteikumi ir iepriekš formulēta standarta 
līguma daļa.

Or.en

Grozījums Nr. 1421
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo nodaļu piemēro līguma noteikumiem, 
kurus iepriekš izstrādājis tirgotājs vai 
kāda trešā persona, kuriem patērētājs ir 
piekritis bez iespējas ietekmēt to saturu, it 
īpaši, ja šādi līguma noteikumi ir iepriekš 
formulēta standarta līguma daļa.

1. Šo nodaļu piemēro tikai tādu līgumu
noteikumiem starp tirgotājiem un 
patērētājiem, kas nav individuāli 
pārrunāti. Uzskata, ka līguma noteikums 
nav individuāli pārrunāts, ja tas izstrādāts
iepriekš un patērētājs tādējādi nav varējis 
ietekmēt tā saturu, it īpaši, ja tas iesniegts 
patērētājam iepriekš formulēta standarta 
līguma veidā.

Or.pl

Pamatojums

Varētu būt kļūda poļu valodas versijā. Patērētājiem jābūt reālai ietekmei uz līguma 
noteikumu saturu.

Grozījums Nr. 1422
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izņemot noteikumus, kas ir pretrunā 
šajā nodaļā paredzētajiem noteikumiem, 
dalībvalstis valsts tiesību aktos drīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kas 
ir stingrāki nekā šajā direktīvas nodaļā 
paredzētie noteikumi, lai nodrošinātu 
patērētāju tiesību aizsardzību augstākā 
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līmenī.

Or.fr

Pamatojums

Šajā grozījumā ir precizēts, ka attiecībā uz šīs direktīvas V nodaļu, ja nav noteikts citādi, ir 
nepieciešama minimālā saskaņošana.

Grozījums Nr. 1423
Damien Abad

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja ir nepieciešams nodrošināt 
patērētāju tiesību aizsardzību augstākā 
līmenī, dalībvalstis valsts tiesību aktos 
drīkst paturēt spēkā vai ieviest tādus 
noteikumus, kas atšķiras no šajā direktīvā 
paredzētajiem noteikumiem.

Or.fr

Pamatojums

V nodaļas mērķim jābūt minimālajai saskaņošanai, lai nodrošinātu minimālo aizsardzības 
līmeni ES, vienlaikus ļaujot dalībvalstīm, kurās ir augstāks aizsardzības līmenis, arī turpmāk 
uzturēt šo aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 1424
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Šo nodaļu piemēro tiem starp 
tirgotājiem un patērētājiem noslēgto 
līgumu noteikumiem, attiecībā uz kuriem 
nav notikušas atsevišķas pārrunas. Tiek 
uzskatīts, ka par noteikumu nav notikušas 
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atsevišķas pārrunas, ja tas ir bijis iepriekš 
formulēts un līdz ar to patērētājam nav 
bijis iespējas ietekmēt tā saturu atbilstoši 
iepriekš formulētam standarta līgumam.
Šī nodaļa nav piemērojama noteikumiem, 
attiecībā uz kuriem ir notikušas atsevišķas 
pārrunas. Rezultātā dalībvalstis valsts 
tiesību aktos drīkst paturēt spēkā vai 
ieviest noteikumus attiecībā uz šādiem 
noteikumiem un šajā nodaļā paredzēto 
priekšrocību piemērošanu tiem.

Or.fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt, ka noteikumiem, par kuriem ir notikušas atsevišķas pārrunas, 
nav piemērojama šī nodaļa, un nodrošināt, ka dalībvalstis, kuras piemēroja aizsardzības 
pasākumu pret negodīgiem noteikumiem atsevišķi pārrunātiem noteikumiem, var arī turpmāk 
piemērot šos noteikumus.

Grozījums Nr. 1425
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1.d punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Dalībvalstis valsts tiesību aktos drīkst 
paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri 
atšķiras no šajā nodaļā paredzētajiem 
noteikumiem, izņemot 34. pantā paredzēto 
noteikumu.

Or.fr

Pamatojums

V nodaļas mērķis ir nodrošināt minimālo saskaņošanu, lai garantētu patērētāju tiesību 
minimālo aizsardzības līmeni ES, saglabājot tos dalībvalstu noteikumus, kuros tiek garantēts 
augstāks aizsardzības līmenis, izņemot 34. pantu par noteikumiem, kas jebkurā situācijā ir 
uzskatāmi par negodīgiem un kuru saraksts ir maksimāli jāsaskaņo, lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību ES.
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Grozījums Nr. 1426
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Fakts, ka patērētājam bijusi iespēja 
ietekmēt līguma noteikumu vai viena 
konkrēta noteikuma konkrētu aspektu 
saturu, neizslēdz šīs nodaļas piemērošanu 
citiem līguma noteikumiem, kuri ir 
līguma daļa.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1427
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Fakts, ka patērētājam bijusi iespēja 
ietekmēt līguma noteikumu vai viena 
konkrēta noteikuma konkrētu aspektu 
saturu, neizslēdz šīs nodaļas piemērošanu 
citiem līguma noteikumiem, kuri ir 
līguma daļa.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1428
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Fakts, ka patērētājam bijusi iespēja 
ietekmēt līguma noteikumu vai viena 
konkrēta noteikuma konkrētu aspektu 
saturu, neizslēdz šīs nodaļas piemērošanu 

svītrots
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citiem līguma noteikumiem, kuri ir 
līguma daļa.

Or.en

Grozījums Nr. 1429
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Fakts, ka patērētājam bijusi iespēja 
ietekmēt līguma noteikumu vai viena 
konkrēta noteikuma konkrētu aspektu 
saturu, neizslēdz šīs nodaļas piemērošanu 
citiem līguma noteikumiem, kuri ir līguma 
daļa.

2. Fakts, ka patērētājam bijusi iespēja 
ietekmēt līguma noteikumu vai viena 
konkrēta noteikuma konkrētu aspektu 
saturu, neizslēdz šīs nodaļas piemērošanu 
citiem līguma noteikumiem, kuri ir līguma 
daļa, taču nenosaka tās piemērošanu par 
obligātu.

Or.de

Pamatojums

Jāiekļauj arī situācijas, kurās patērētājiem bija iespēja brīvi apspriest konkrētus noteikumus, 
taču tas apzināti netika darīts, lai citā līguma vietā panāktu patērētājam svarīgu grozījumu.

Grozījums Nr. 1430
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo nodaļu nepiemēro līguma 
noteikumiem, kuri ietver obligātas tiesību 
normas, kas atbilst Kopienas tiesību 
aktiem, un to starptautisko konvenciju 
principus vai noteikumus, kam ir 
pievienojusies Kopiena vai dalībvalstis.

svītrots

Or.en
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Pamatojums

Patērētāju tiesībām jābūt līdzvērtīgām citiem Līgumos ietvertajiem noteikumiem — citi 
līguma noteikumi nevar ignorēt patērētāju noteikumus.

Grozījums Nr. 1431
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo nodaļu nepiemēro līguma 
noteikumiem, kuri ietver obligātas tiesību 
normas, kas atbilst Kopienas tiesību 
aktiem, un to starptautisko konvenciju 
principus vai noteikumus, kam ir 
pievienojusies Kopiena vai dalībvalstis.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1432
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo nodaļu nepiemēro līguma 
noteikumiem, kuri ietver obligātas tiesību 
normas, kas atbilst Kopienas tiesību 
aktiem, un to starptautisko konvenciju 
principus vai noteikumus, kam ir 
pievienojusies Kopiena vai dalībvalstis.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1433
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

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

3.a Šī nodaļa ir piemērojama, neskarot 
valsts tiesību aktus, kuros ir noteikts, ka 
noteikumi, kas ir pretrunā tiesiskiem, 
reizēm valstī noteiktas kārtības 
noteikumiem, kuri ir iekļauti noteiktos 
pārdošanas vai pakalpojuma līgumos, ir 
uzskatāmi par nelikumīgiem.

Or.fr

Pamatojums

Nelikumīgie noteikumi ne vienmēr ir negodīgi un var būt daļa no atšķirīgas aizsardzības 
sistēmas. Šajā saistībā ir jāprecizē šīs nodaļas piemērošanas joma.

Grozījums Nr. 1434
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
30.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kas attiecas uz 30.-39. pantu, izņemot 
gadījumus, kad šajā direktīvā paredzēts 
citādi, dalībvalstis var pieņemt vai paturēt 
spēkā stingrākus noteikumus, kas 
savienojami ar Līgumu, jomā, uz ko 
attiecas šī direktīva, lai nodrošinātu 
augstāku patērētāju tiesību aizsardzības 
līmeni.

Or.el

Grozījums Nr. 1435
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
31. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības par līguma noteikumu 
pārredzamību

svītrots

1. Līguma noteikumi ir formulēti 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un ir 
salasāmi.
2. Līguma noteikumi ir pieejami 
patērētājam tā, lai patērētājam būtu reāla 
iespēja ar tiem iepazīties pirms līguma 
noslēgšanas, atbilstoši ņemot vērā
izmantotos saziņas līdzekļus.
3. Tirgotājs saņem skaidru patērētāja 
piekrišanu par jebkuru maksājumu 
papildus samaksai, kas paredzēta par 
tirgotāja galvenajām līgumsaistībām. Ja 
tirgotājs nav saņēmis skaidru patērētāja 
piekrišanu, bet ir rēķinājies ar to, 
izmantojot iepriekš formulētas iespējas, 
kuras patērētājam ir jānoraida, lai nebūtu 
jāmaksā papildus, patērētājam ir tiesības 
saņemt šā maksājuma atlīdzinājumu.
4. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas 
papildu prasības par to, kā formulējami 
līguma noteikumi vai kādā veidā tie 
darāmi pieejami patērētājam.

Or.de

Grozījums Nr. 1436
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līguma noteikumi ir formulēti 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un ir 
salasāmi.

1. Līguma noteikumi ir formulēti 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un ir 
salasāmi, vienkārši un pastāvīgi pieejami; 
tie jānodrošina valodā, kādā noslēgts 
līgums.

Or.en
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Pamatojums

Direktīvas 31. panta pārredzamības prasības uzlabo šo direktīvu. Tomēr priekšlikumā 
skaidrāk jānorāda, ka šo pārredzamības prasību neievērošana izraisītu noteikumu 
negodīgumu (jaunais 1.a punkts). Tas ir arī vienotā modeļa ieteikums.

Grozījums Nr. 1437
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līguma noteikumi ir formulēti 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un ir 
salasāmi.

1. Līguma noteikumi ir formulēti 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, ir 
salasāmi, tādā pašā fonta lielumā, 
vienkārši un pastāvīgi pieejami; tie 
jānodrošina valodā, kādā noslēgts līgums.

Or.en

Grozījums Nr. 1438
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līguma noteikumi ir formulēti 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un ir 
salasāmi.

1. Līguma noteikumi ir formulēti 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un ir 
salasāmi, ja tie formulēti rakstiski.

Or.de

Pamatojums

Arī turpmāk iespējami mutiski līgumi, un tie nebūtu jāizslēdz.
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Grozījums Nr. 1439
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tirgotāja iesniegtu līguma noteikumu, 
kurā nav ievērotas pārredzamības 
prasības saskaņā ar šā panta 
noteikumiem, jau šā iemesla dēļ uzskata 
par negodīgu.

Or.en

Grozījums Nr. 1440
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.bDalībvalstis valsts tiesību aktos 
nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kuri atšķiras no 1., 2. un 
3. punktā paredzētajiem noteikumiem, 
tostarp ir stingrāki vai mazāk stingri 
attiecībā uz veidu, kā nodrošināt atšķirīgu 
patērētāju tiesību aizsardzības līmeni.
(Šis pants jāievieto starp 31. panta 
virsrakstu un 1. panta 21. punktu, lai 
atsauktos uz pirmajiem trīs 31. panta 
punktiem.)

Or.fr

Pamatojums

Priekšlikums par maksimālu saskaņošanu attiecībā uz 31. panta 1. punktu, 31. panta 
2. punktu un 31. panta 3. punktu.
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Grozījums Nr. 1441
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Tirgotāja iesniegtu līguma noteikumu, 
kurā nav ievērotas pārredzamības 
prasības saskaņā ar šā panta 
noteikumiem, jau šā iemesla dēļ uzskata 
par negodīgu.

Or.en

Grozījums Nr. 1442
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līguma noteikumi ir pieejami 
patērētājam tā, lai patērētājam būtu reāla 
iespēja ar tiem iepazīties pirms līguma 
noslēgšanas, atbilstoši ņemot vērā 
izmantotos saziņas līdzekļus.

2. Līguma noteikumi ir pieejami 
patērētājam skaidrā un saprotamā veidā. 
Turklāt tie ir vienkārši un pieejami, kā arī 
sniegti tajā valodā, kurā noslēgts līgums.

Or.en

Grozījums Nr. 1443
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līguma noteikumi ir pieejami 
patērētājam tā, lai patērētājam būtu reāla 
iespēja ar tiem iepazīties pirms līguma 
noslēgšanas, atbilstoši ņemot vērā 
izmantotos saziņas līdzekļus.

2. Līguma noteikumi ir pieejami 
patērētājam tā, lai patērētājam būtu reāla 
iespēja ar tiem iepazīties pirms līguma 
noslēgšanas un atkārtoti iepazīties ar tiem 
pēc līguma noslēgšanas, atbilstoši ņemot 
vērā izmantotos saziņas līdzekļus. Līguma 
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noteikumi, kas pieejami ar elektroniskiem 
līdzekļiem, reāli nodrošina šādu iespēju, 
ja līgums noslēgts, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus. Ja līgumi noslēgti, 
izmantojot citus saziņas līdzekļus, līguma 
noteikumi drīkst būt pieejami ar 
elektroniskiem līdzekļiem tikai tad, ja 
šāda iespēja ir īpaši saskaņota ar 
patērētāju.
Dalībvalstis savos valsts tiesību aktos 
nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kuri atšķiras no 31. pantā 
paredzētajiem noteikumiem, tostarp ir 
stingrāki vai mazāk stingri noteikumi, ar 
ko paredzēts nodrošināt atšķirīgu 
patērētāju tiesību aizsardzības līmeni.

Or.en

Grozījums Nr. 1444
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līguma noteikumi ir pieejami 
patērētājam tā, lai patērētājam būtu reāla 
iespēja ar tiem iepazīties pirms līguma 
noslēgšanas, atbilstoši ņemot vērā 
izmantotos saziņas līdzekļus.

2. Līguma noteikumi, kas ir neatsaucami 
saistoši, ir pieejami patērētājam laicīgi
pirms līguma noslēgšanas, atbilstoši ņemot 
vērā izmantotos saziņas līdzekļus un 
pārdošanas metodi.

Or.it

Pamatojums

Attiecībā uz mazumtirdzniecības pakalpojumiem šī jaunā pieeja ir nepraktiska un 
neproporcionāla. Šī prasība neatbilst citiem tiesību aktiem, tostarp patēriņa kredīta un 
tālākpārdošanas direktīvām, kurās ir prasība sniegt informāciju „laicīgi”. Turklāt līguma 
noteikumus pielāgo pārdošanas metodei.
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Grozījums Nr. 1445
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līguma noteikumi ir pieejami 
patērētājam tā, lai patērētājam būtu reāla 
iespēja ar tiem iepazīties pirms līguma 
noslēgšanas, atbilstoši ņemot vērā 
izmantotos saziņas līdzekļus.

2. Līguma noteikumi ir pieejami 
patērētājam laikā un tā, lai patērētājam 
būtu reāla iespēja ar tiem iepazīties pirms 
līguma noslēgšanas, atbilstoši ņemot vērā 
apstākļus un izmantotos saziņas līdzekļus.

Or.el

Grozījums Nr. 1446
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līguma noteikumi ir pieejami 
patērētājam tā, lai patērētājam būtu reāla 
iespēja ar tiem iepazīties pirms līguma 
noslēgšanas, atbilstoši ņemot vērā 
izmantotos saziņas līdzekļus.

2. Līguma noteikumi ir pieejami 
patērētājam tā, lai patērētājam būtu reāla 
un neapstrīdama iespēja ar tiem iepazīties 
pirms līguma noslēgšanas, atbilstoši ņemot 
vērā izmantotos saziņas līdzekļus. Līguma 
noteikumi, kas pieejami ar elektroniskiem 
līdzekļiem, reāli un neapstrīdami 
nodrošina šādu iespēju, ja līgums 
noslēgts, izmantojot elektroniskos 
līdzekļus. Ja līgumi noslēgti, izmantojot 
citus saziņas līdzekļus, līguma noteikumi 
drīkst būt pieejami ar elektroniskiem 
līdzekļiem tikai tad, ja šāds veids ir īpaši 
un efektīvi saskaņots ar patērētāju.

Or.en

Grozījums Nr. 1447
Emilie Turunen

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

2.a Līguma noteikumi ir izklāstīti vietā, 
kurā patērētājs pamatoti domā tos atrast.

Or.en

Pamatojums

Turklāt jārisina jautājums par „pārsteidzošiem” noteikumiem. Patērētājiem nav saistoši 
noteikumi, kuri atrodas neatbilstošā vietā līgumā vai uz kuriem ir ietverta atsauce, taču kuri 
nav pieejami līgumā vai tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr. 1448
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Tirgotāja pievienotu līguma 
noteikumu, kas neatbilst šajā pantā 
paredzētajām pārredzamības prasībām, 
jau šā iemesla dēļ uzskata par negodīgu.

Or.en

Grozījums Nr. 1449
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Līguma noteikumi ir izklāstīti vietā, 
kurā patērētājs pamatoti domā tos atrast.

Or.en
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Grozījums Nr. 1450
Toine Manders

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.d Pēc līguma noslēgšanas patērētājam 
jābūt reālai un neapstrīdamai iespējai 
apskatīt līguma noteikumus vai nu papīra 
formātā, vai, izmantojot elektroniskos 
līdzekļus.

Or.en

Grozījums Nr. 1451
Tiziano Motti

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tirgotājs saņem skaidru patērētāja 
piekrišanu par jebkuru maksājumu 
papildus samaksai, kas paredzēta par 
tirgotāja galvenajām līgumsaistībām. Ja 
tirgotājs nav saņēmis skaidru patērētāja 
piekrišanu, bet ir rēķinājies ar to, 
izmantojot iepriekš formulētas iespējas, 
kuras patērētājam ir jānoraida, lai nebūtu 
jāmaksā papildus, patērētājam ir tiesības 
saņemt šā maksājuma atlīdzinājumu.

3. Tirgotājs saņem skaidru patērētāja 
piekrišanu par jebkuru maksājumu, kas 
nav saistīts ar preču piegādi vai 
pakalpojumu sniegšanu, attiecībā uz ko 
noslēgts līgums. Piekrišanas procedūra 
notiek starp patērētāju un tirgotāju.

Or.it

Pamatojums

The concept of “main obligation” is vague and could lead to disputes and different 
interpretations by local jurisdictions across Europe. This would be contradictory with the 
harmonisation objective of the directive. Additionally, congruence should be ensured with 
other relevant EU legislation. We strongly recommend the adoption in this article of the 
Payment Services Directive’s wording related to consumers consent procedure. In the field of 
retail financial services, we strongly warn against potential unintended consequences of the 
current wording of this article on lenders’ ability to offer variable rates products.
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Grozījums Nr. 1452
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas 
papildu prasības par to, kā formulējami 
līguma noteikumi vai kādā veidā tie 
darāmi pieejami patērētājam.

svītrots

Or.en

Pamatojums

Daudzas patērētāju sūdzības saistītas ar līguma noteikumu salasāmību: līguma noteikumi 
sniegti pārāk „mazā drukā” vai līgumā izvietoti nepiemērotās vietās. 31. panta 4. punkta 
noteikumi aizliedz dalībvalstīm paredzēt papildu prasības noteikumu formulēšanai 
(piemēram, konkrēts fonta lielums drukātiem līgumiem vai konkrēta vieta, kurā izvietot 
konkrētu informāciju, un kā formulēt); mēs uzskatām, ka šis aizliegums jāsvītro, lai 
dalībvalstīm dotu iespēju paredzēt stingrākus noteikumus attiecībā uz noteikumu formulēšanu.

Grozījums Nr. 1453
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas 
papildu prasības par to, kā formulējami 
līguma noteikumi vai kādā veidā tie 
darāmi pieejami patērētājam.

svītrots

Or.fr

Grozījums Nr. 1454
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas 
papildu prasības par to, kā formulējami 
līguma noteikumi vai kādā veidā tie 
darāmi pieejami patērētājam.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1455
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas 
papildu prasības par to, kā formulējami 
līguma noteikumi vai kādā veidā tie 
darāmi pieejami patērētājam.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1456
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas 
papildu prasības par to, kā formulējami
līguma noteikumi vai kādā veidā tie 
darāmi pieejami patērētājam.

4. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas 
prasības par līguma noteikumu 
formulēšanu, izņemot formulēšanas 
prasības attiecībā uz personām ar 
invaliditāti.
Šā panta noteikumi neskar dalībvalstu 
tiesības noteikt tādas papildu prasības 
attiecībā uz līguma derīgumu vai spēkā 
esību kā līguma apstiprināšana vai 
paraksta sertificēšana.

Or.en
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Pamatojums

Provided that the contract terms meet the requirement of legibility, traders should be free to 
choose the way in which contract terms are presented, for example the font type or size in 
which the contract terms are printed. Member States should refrain from imposing any 
presentational requirements of this kind, except for those related to persons with disabilities. 
However, Member States should remain free to maintain or impose formal requirements of 
general contract law that do not fall under the category of presentational requirements, for 
instance concerning the conclusion of the contract. Presentational requirements for contract 
terms contained in other EU legislation should not be affected by this Directive.

Grozījums Nr. 1457
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas 
papildu prasības par to, kā formulējami 
līguma noteikumi vai kādā veidā tie 
darāmi pieejami patērētājam.

4. Dalībvalstis nepieņem nekādus 
noteikumus par to, kā formulējami līguma 
noteikumi.

Šā panta noteikumi neskar dalībvalstu 
tiesības noteikt tādas papildu prasības 
attiecībā uz līgumu derīgumu vai 
aizsardzību pret trešām personām kā to 
apstiprināšana vai sertificēšana.

Or.de

Pamatojums

Šis grozījuma priekšlikums ir skaidrības sniegšanai. Arī turpmāk dalībvalstīm jāļauj brīvi 
izvēlēties paturēt spēkā vai pieņemt vispārējo līgumtiesību oficiālās prasības, ko neuzskata 
par norādījumiem attiecībā uz formulējumu, piemēram, kā attiecībā uz līguma noslēgšanu.

Grozījums Nr. 1458
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas
papildu prasības par to, kā formulējami 
līguma noteikumi vai kādā veidā tie darāmi 
pieejami patērētājam.

4. Dalībvalstis nepieņem nekādas prasības 
par to, kā formulējami līguma noteikumi 
vai kādā veidā tie darāmi pieejami 
patērētājam.

Or.de

Pamatojums

Skaidrības sniegšanai attiecībā uz teksta redakciju vācu valodā — noteikums attiecas tikai uz 
līguma noteikumu ārējo formulējumu (teksta redakcijā angļu valodā apzīmēts kā 
„presentational requirements”, teksta redakcijā franču valodā — „exigences formelles 
concernant le libellé des clauses contractuelles”), nevis uz dalībvalstu oficiālajām prasībām, 
kas ir spēkā neatkarīgi no tā, vai līguma noteikumus iepriekš formulējis tirgotājs vai trešā 
persona.

Grozījums Nr. 1459
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas
papildu prasības par to, kā formulējami 
līguma noteikumi vai kādā veidā tie darāmi 
pieejami patērētājam.

4. Dalībvalstis nepieņem nekādas prasības 
par to, kā formulējami līguma noteikumi
vai kādā veidā tie darāmi pieejami 
patērētājam.

Or.de

Grozījums Nr. 1460
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas 
papildu prasības par to, kā formulējami 
līguma noteikumi vai kādā veidā tie darāmi 

4. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas 
papildu prasības par to, kā formulējami 
līguma noteikumi vai kādā veidā tie darāmi 
pieejami patērētājam, izņemot 
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pieejami patērētājam. formulēšanas prasības attiecībā uz 
personām ar invaliditāti.

Šā panta noteikumi neskar dalībvalstu 
tiesības noteikt tādas papildu prasības 
attiecībā uz līguma derīgumu vai spēkā 
esību kā līguma apstiprināšana vai 
paraksta sertificēšana.

Or.en

Grozījums Nr. 1461
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līguma noteikumi ir izklāstīti tajā 
teksta daļā, kurā tos visdrīzāk sagaida 
patērētājs.

Or.en

Grozījums Nr. 1462
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Lai nodrošinātu patērētāju tiesību 
aizsardzību augstākā līmenī, dalībvalstis 
drīkst paturēt spēkā vai ieviest īpaši 
prasības attiecībā uz līguma noteikumu 
formulējuma veidu un noformējumu vai 
veidu, kādā tās tiek nodotas patērētāja 
rīcībā.

Or.fr
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Grozījums Nr. 1463
Andreas Schwab, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4.c punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Dalībvalstis nedrīkst paturēt spēkā vai 
ieviest savus valsts tiesību aktus, kas 
atšķiras no šā panta noteikumiem.

Or.de

Grozījums Nr. 1464
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
32. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējie principi svītrots
1. Gadījumos, kad kāds līguma noteikums 
nav ietverts II vai III pielikumā, 
dalībvalstis nodrošina, ka to uzskata par 
negodīgu, ja pretēji prasībai par 
godprātību, tas rada būtisku 
nelīdzsvarotību līgumslēdzēju pušu 
tiesībās un pienākumos, kas izriet no 
līguma, un tas notiek par sliktu 
patērētājam.
2. Neskarot 34. un 38. pantu, līguma 
noteikuma negodīgumu novērtē, ņemot 
vērā to produktu veidu, par kuriem 
noslēgts līgums, un atsaucoties uz visiem 
apstākļiem līguma slēgšanas brīdī, kas ar 
to bijuši saistīti, kā arī visiem pārējiem 
līguma noteikumiem vai citu līgumu, no 
kā tas ir atkarīgs. Novērtējot kāda līguma 
noteikuma godīgumu, attiecīgās valsts 
kompetentā iestāde ņem vērā arī to, kā 
tirgotājs izstrādājis līgumu un kā to 
darījis zināmu patērētājam saskaņā ar 
31. pantu.
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3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, 
novērtējot galveno līguma priekšmetu vai 
tās samaksas atbilstību, kas paredzēta par 
tirgotāja galvenajām līgumsaistībām, ar 
nosacījumu, ka tirgotājs pilnībā ievēro 
31. panta noteikumus.

Or.de

Grozījums Nr. 1465
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kad kāds līguma noteikums 
nav ietverts II vai III pielikumā, 
dalībvalstis nodrošina, ka to uzskata par 
negodīgu, ja pretēji prasībai par 
godprātību, tas rada būtisku 
nelīdzsvarotību līgumslēdzēju pušu tiesībās 
un pienākumos, kas izriet no līguma, un tas 
notiek par sliktu patērētājam.

1. Gadījumos, kad kāds līguma noteikums 
nav ietverts II vai III pielikumā, 
dalībvalstis nodrošina, ka to uzskata par 
negodīgu, ja tas rada būtisku 
nelīdzsvarotību līgumslēdzēju pušu tiesībās 
un pienākumos, kas izriet no līguma, un tas 
notiek par sliktu patērētājam.

Or.fr

Pamatojums

Ir nepieciešams saglabāt atsauci uz II un III pielikumu, lai precizētu godīguma pārbaudes 
īstenošanas posmus (vispirms sarakstu izskatīšana un attiecīgā gadījumā noteikuma rakstura 
novērtējums īpaši attiecībā uz patērētājam radītajām neērtībām. Citiem vārdiem runājot, 
noteikuma negodīgā rakstura analīzes pamatā jābūt fakta konstatācijai par būtisku 
nelīdzsvarotību starp pušu tiesībām un pienākumiem neatkarīgi no jebkāda godprātības 
novērtējuma.

Grozījums Nr. 1466
Evelyne Gebhardt

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

1. Gadījumos, kad kāds līguma noteikums 
nav ietverts II vai III pielikumā, 
dalībvalstis nodrošina, ka to uzskata par 
negodīgu, ja pretēji prasībai par 
godprātību, tas rada būtisku 
nelīdzsvarotību līgumslēdzēju pušu tiesībās 
un pienākumos, kas izriet no līguma, un tas 
notiek par sliktu patērētājam.

1. Gadījumos, kad kāds līguma noteikums 
nav ietverts II vai III pielikumā, 
dalībvalstis nodrošina, ka to uzskata par 
negodīgu, ja pretēji prasībai par 
godprātību, tas rada būtisku un 
nepamatotu nelīdzsvarotību līgumslēdzēju 
pušu tiesībās un pienākumos, kas izriet no 
līguma, un tas notiek par sliktu 
patērētājam.

Or.en

Grozījums Nr. 1467
Damien Abad, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kad kāds līguma noteikums 
nav ietverts II vai III pielikumā, 
dalībvalstis nodrošina, ka to uzskata par 
negodīgu, ja pretēji prasībai par 
godprātību, tas rada būtisku 
nelīdzsvarotību līgumslēdzēju pušu tiesībās 
un pienākumos, kas izriet no līguma, un tas 
notiek par sliktu patērētājam.

1. Gadījumos, kad kāds noteikums nav 
ietverts II vai III pielikumā, to var uzskatīt
par negodīgu, ja tas rada būtisku 
nelīdzsvarotību līgumslēdzēju pušu tiesībās 
un pienākumos, kas izriet no līguma, un tas 
notiek par sliktu patērētājam.

Or.fr

Pamatojums

Ir svarīgi ievietot atsauci uz II un III pielikumu, lai precizētu godīguma pārbaudes („fairness 
test”) īstenošanas posmus. Starp tirgotāju un patērētāju noslēgtā līgumā iekļauta noteikuma 
negodīga rakstura analīzes pamatā jābūt objektīvai fakta konstatācijai par būtisku 
nelīdzsvarotību starp pušu tiesībām un pienākumiem neatkarīgi no jebkāda godprātības 
novērtējuma.
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Grozījums Nr. 1468
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kad kāds līguma noteikums 
nav ietverts II vai III pielikumā, 
dalībvalstis nodrošina, ka to uzskata par 
negodīgu, ja pretēji prasībai par 
godprātību, tas rada būtisku
nelīdzsvarotību līgumslēdzēju pušu 
tiesībās un pienākumos, kas izriet no
līguma, un tas notiek par sliktu 
patērētājam.

1. Līguma noteikums uzskatāms par 
negodīgu, ja pretēji prasībai par godprātību 
tas būtiski traucē patērētājam, jo īpaši ja 
tas nav savienojams ar svarīgiem 
pamatprincipiem tiesiskajā regulējumā, 
no kura atkāpjas, vai ja svarīgas tiesības
un pienākumi, kas saistīti ar līguma 
īpašībām, tiek ierobežoti tā, ka līguma 
mērķa sasniegšana tiek apdraudēta.

Or.de

Grozījums Nr. 1469
Morten Løkkegaard

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kad kāds līguma noteikums 
nav ietverts II vai III pielikumā, 
dalībvalstis nodrošina, ka to uzskata par 
negodīgu, ja pretēji prasībai par 
godprātību, tas rada būtisku
nelīdzsvarotību līgumslēdzēju pušu tiesībās 
un pienākumos, kas izriet no līguma, un tas 
notiek par sliktu patērētājam.

1. Gadījumos, kad kāds līguma noteikums 
nav ietverts II vai III pielikumā, 
dalībvalstis nodrošina, ka to uzskata par 
negodīgu, ja pretēji prasībai par 
godprātību, tas rada pārmērīgu
nelīdzsvarotību līgumslēdzēju pušu tiesībās 
un pienākumos, kas izriet no līguma, un tas 
notiek par sliktu patērētājam.

Or.en

Grozījums Nr. 1470
Zuzana Roithová

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

1.a Novērtējot kāda līguma noteikuma 
godīgumu, kompetentā tiesa vai valsts 
iestāde ņem vērā veidu, kādā tirgotājs 
darījis zināmu patērētājam līguma 
noteikumu, un vajadzības gadījumā veidu, 
kādā tas izstrādāts saskaņā ar 31. panta 1. 
un 2. punktu.

Or.en

Grozījums Nr. 1471
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 34. un 38. pantu, līguma 
noteikuma negodīgumu novērtē, ņemot 
vērā to produktu veidu, par kuriem noslēgts 
līgums, un atsaucoties uz visiem 
apstākļiem līguma slēgšanas brīdī, kas ar 
to bijuši saistīti, kā arī visiem pārējiem 
līguma noteikumiem vai citu līgumu, no kā 
tas ir atkarīgs. Novērtējot kāda līguma 
noteikuma godīgumu, attiecīgās valsts 
kompetentā iestāde ņem vērā arī to, kā 
tirgotājs izstrādājis līgumu un kā to darījis 
zināmu patērētājam saskaņā ar 31. pantu.

2. Neskarot 34. un 38. pantu, līguma 
noteikuma negodīgumu novērtē, ņemot 
vērā to produktu veidu, par kuriem noslēgts 
līgums, un atsaucoties uz visiem 
apstākļiem pirms līguma slēgšanas,
līguma slēgšanas brīdī un pēc līguma 
noslēgšanas, kā arī visiem pārējiem līguma 
noteikumiem vai citu līgumu, no kā tas ir 
atkarīgs. Novērtējot kāda līguma 
noteikuma godīgumu, attiecīgās valsts 
kompetentā iestāde ņem vērā arī to, kā 
tirgotājs izstrādājis līgumu un kā to darījis 
zināmu patērētājam saskaņā ar 31. pantu.

Or.en

Grozījums Nr. 1472
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 34. un 38. pantu, līguma 2. Neskarot 34. un 38. pantu, līguma 
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noteikuma negodīgumu novērtē, ņemot 
vērā to produktu veidu, par kuriem noslēgts 
līgums, un atsaucoties uz visiem 
apstākļiem līguma slēgšanas brīdī, kas ar 
to bijuši saistīti, kā arī visiem pārējiem 
līguma noteikumiem vai citu līgumu, no kā 
tas ir atkarīgs. Novērtējot kāda līguma 
noteikuma godīgumu, attiecīgās valsts 
kompetentā iestāde ņem vērā arī to, kā 
tirgotājs izstrādājis līgumu un kā to darījis 
zināmu patērētājam saskaņā ar 31. pantu.

noteikuma negodīgumu novērtē, ņemot 
vērā to produktu veidu, par kuriem noslēgts 
līgums, un atsaucoties uz visiem 
apstākļiem pirms līguma slēgšanas,
līguma slēgšanas brīdī un pēc līguma 
noslēgšanas, kā arī visiem pārējiem līguma 
noteikumiem vai citu līgumu, no kā tas ir
atkarīgs. Novērtējot kāda līguma 
noteikuma godīgumu, attiecīgās valsts 
kompetentā iestāde ņem vērā arī to, kā 
tirgotājs izstrādājis līgumu un kā to darījis 
zināmu patērētājam saskaņā ar 31. pantu.

Or.en

Grozījums Nr. 1473
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 34. un 38. pantu, līguma 
noteikuma negodīgumu novērtē, ņemot 
vērā to produktu veidu, par kuriem noslēgts 
līgums, un atsaucoties uz visiem 
apstākļiem līguma slēgšanas brīdī, kas ar to 
bijuši saistīti, kā arī visiem pārējiem 
līguma noteikumiem vai citu līgumu, no kā 
tas ir atkarīgs. Novērtējot kāda līguma 
noteikuma godīgumu, attiecīgās valsts 
kompetentā iestāde ņem vērā arī to, kā 
tirgotājs izstrādājis līgumu un kā to darījis 
zināmu patērētājam saskaņā ar 31. pantu.

2. Neskarot 34. un 38. pantu, līguma 
noteikuma negodīgumu novērtē, ņemot 
vērā to produktu veidu, par kuriem noslēgts 
līgums, un atsaucoties uz visiem 
apstākļiem pirms līguma slēgšanas,
līguma slēgšanas brīdī un pēc līguma 
noslēgšanas, kas ar to bijuši saistīti, kā arī 
visiem pārējiem līguma noteikumiem vai 
citu līgumu, no kā tas ir atkarīgs.
Novērtējot kāda līguma noteikuma 
godīgumu, attiecīgās valsts kompetentā 
iestāde ņem vērā arī to, kā tirgotājs 
izstrādājis līgumu un kā to darījis zināmu 
patērētājam saskaņā ar 31. pantu.

Or.el

Grozījums Nr. 1474
Evelyne Gebhardt

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



AM\836859LV.doc 157/216 PE452.545v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Novērtējot kāda līguma noteikuma 
godīgumu, kompetentā tiesa vai valsts 
iestāde ņem vērā veidu, kādā tirgotājs 
darījis zināmus patērētājam līguma 
noteikumus, kā arī veidu, kādā tas tos 
izstrādājis saskaņā ar 31. panta 1. un 
2. punktu.

Or.en

Grozījums Nr. 1475
Morten Løkkegaard

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Novērtējot, vai līguma noteikums ir 
negodīgs attiecībā uz patērētāju, vērā ņem 
arī apstākļus, kas radušies pēc līguma 
noslēgšanas.

Or.en

Grozījums Nr. 1476
Damien Abad, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, 
novērtējot galveno līguma priekšmetu vai
tās samaksas atbilstību, kas paredzēta par 
tirgotāja galvenajām līgumsaistībām, ar 
nosacījumu, ka tirgotājs pilnībā ievēro 
31. panta noteikumus.

3. Ar nosacījumu, ka tirgotājs pilnībā 
ievēro 31. panta 1., 2. un 3. punkta 
noteikumus, noteikumu negodīgā 
rakstura novērtējumu neveic nedz 
attiecībā uz līguma galvenā priekšmeta 
definīciju, nedz cenas un samaksas 
atbilstību no vienas puses un 
pakalpojumiem vai precēm, kas 
nodrošināmas kā kompensācija, ja minēto 
noteikumu formulējums ir skaidrs un 
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saprotams.

Or.fr

Pamatojums

Direktīvas 93/13/EK teksts ir skaidrāks un nodrošina lielāku juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 1477
Emilie Turunen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Gadījumos, kad līgumu noslēdz par 
digitālo preču iegādi, to izmantošanas 
nosacījumus neuzskata par līguma 
priekšmetu.

Or.en

Pamatojums

4. punkts: līgumos, kas saistīti ar digitālo produktu realizāciju, bieži ir ietverti noteikumi, kuri 
paredz ierobežojumus attiecībā uz nopirktā satura izmantošanu, kas var radīt būtisku 
nelīdzsvarotību līgumslēdzēju pušu tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam. Tāpēc 
priekšlikumā ir skaidri jānorāda, ka uz šādiem līgumiem neattiecas izņēmums saistībā ar 
līguma galveno priekšmetu, taču līguma noteikumiem, kas saistīti ar digitālā satura 
izmantošanu, piemēro negodīguma novērtējumu.

Grozījums Nr. 1478
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Gadījumos, kad līgumu noslēdz par 
digitālo preču iegādi, to izmantošanas 
nosacījumus neuzskata par līguma daļu.
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Or.en

Grozījums Nr. 1479
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Dalībvalstis nedrīkst paturēt spēkā vai 
ieviest savus valsts tiesību aktus, kas 
atšķiras no šā panta noteikumiem.

Or.de

Grozījums Nr. 1480
Zuzana Roithová

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Gadījumos, kad līgumu noslēdz par 
digitālo preču iegādi, to izmantošanas 
nosacījumus neuzskata par līguma
priekšmetu.

Or.en

Grozījums Nr. 1481
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
33. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pierādīšanas pienākums svītrots
Gadījumos, kad tirgotājs norāda, ka kāds 
līguma noteikums ir individuāli 
pārrunāts, pierādīšanas pienākums ir 
viņam.
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Or.de

Grozījums Nr. 1482
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kad tirgotājs norāda, ka kāds 
līguma noteikums ir individuāli pārrunāts, 
pierādīšanas pienākums ir viņam.

1. Gadījumos, kad tirgotājs norāda, ka kāds 
līguma noteikums atbilst 31. pantā 
norādītajām pārredzamības prasībām, 
pierādīšanas pienākums ir viņam.

Or.en

Pamatojums

Tirgotāja pienākumam jābūt pierādīt, ka noteikumi, ko patērētājs uzskata par 
nepārredzamiem, atbilst 31. pantā norādītajām pārredzamības prasībām.

Grozījums Nr. 1483
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
33. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kad tirgotājs norāda, ka kāds 
līguma noteikums ir individuāli pārrunāts, 
pierādīšanas pienākums ir viņam.

1. Gadījumos, kad tirgotājs norāda, ka kāds 
līguma noteikums atbilst 31. pantā 
norādītajām pārredzamības prasībām, 
pierādīšanas pienākums ir viņam.

Or.en

Grozījums Nr. 1484
Zuzana Roithová

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

1. Gadījumos, kad tirgotājs norāda, ka kāds 
līguma noteikums ir individuāli pārrunāts, 
pierādīšanas pienākums ir viņam.

1. Gadījumos, kad tirgotājs norāda, ka kāds 
līguma noteikums atbilst 31. pantā 
norādītajām pārredzamības prasībām, 
pierādīšanas pienākums ir viņam.

Or.en

Grozījums Nr. 1485
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nedrīkst paturēt spēkā vai 
ieviest savus valsts tiesību aktus, kas 
atšķiras no šā panta noteikumiem.

Or.de

Grozījums Nr. 1486
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
34. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteikumi, ko jebkuros apstākļos uzskata 
par negodīgiem

svītrots

Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā 
ietvertajā sarakstā minētos līguma 
noteikumus jebkuros apstākļos uzskata 
par negodīgiem. Minēto līguma 
noteikumu sarakstu piemēro visās 
dalībvalstīs un tajā var izdarīt grozījumus 
tikai saskaņā ar 39. panta 2. punktu un 
40. pantu.

Or.de
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Grozījums Nr. 1487
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā 
ietvertajā sarakstā minētos līguma 
noteikumus jebkuros apstākļos uzskata par 
negodīgiem. Minēto līguma noteikumu 
sarakstu piemēro visās dalībvalstīs un tajā 
var izdarīt grozījumus tikai saskaņā ar 
39. panta 2. punktu un 40. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā 
ietvertajā nepilnīgajā sarakstā minētos 
līguma noteikumus jebkuros apstākļos 
uzskata par negodīgiem. Minēto līguma 
noteikumu sarakstu piemēro visās 
dalībvalstīs.

Or.fr

Grozījums Nr. 1488
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā 
ietvertajā sarakstā minētos līguma 
noteikumus jebkuros apstākļos uzskata par 
negodīgiem. Minēto līguma noteikumu 
sarakstu piemēro visās dalībvalstīs un tajā
var izdarīt grozījumus tikai saskaņā ar 
39. panta 2. punktu un 40. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā 
ietvertajā nepilnīgajā sarakstā minētos 
līguma noteikumus jebkuros apstākļos 
uzskata par negodīgiem. Minēto līguma 
noteikumu sarakstu piemēro visās 
dalībvalstīs. Dalībvalstis var pieņemt vai 
paturēt spēkā līguma noteikumus 
papildus šajā sarakstā norādītajiem.

Or.en

Pamatojums

Pabeigts negodīgu līguma noteikumu saraksts samazinātu patērētāju tiesību aizsardzības 
līmeni dažās dalībvalstīs un aizkavētu turpmāku tā pilnveidošanu un vajadzīgo elastību 
patērētāju tiesību aizsardzības jomā.
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Grozījums Nr. 1489
Damien Abad

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā 
ietvertajā sarakstā minētos līguma 
noteikumus jebkuros apstākļos uzskata par 
negodīgiem. Minēto līguma noteikumu 
sarakstu piemēro visās dalībvalstīs un tajā 
var izdarīt grozījumus tikai saskaņā ar 
39. panta 2. punktu un 40. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā 
ietvertajā sarakstā minētos līguma 
noteikumus jebkuros apstākļos uzskata par 
negodīgiem.

Or.fr

Grozījums Nr. 1490
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā 
ietvertajā sarakstā minētos līguma 
noteikumus jebkuros apstākļos uzskata par 
negodīgiem. Minēto līguma noteikumu 
sarakstu piemēro visās dalībvalstīs un tajā
var izdarīt grozījumus tikai saskaņā ar 
39. panta 2. punktu un 40. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā 
ietvertajā sarakstā minētos līguma 
noteikumus jebkuros apstākļos uzskata par 
negodīgiem. Minēto līguma noteikumu 
sarakstu piemēro visās dalībvalstīs. Lai 
nodrošinātu augstāku patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeni, dalībvalstis savos 
valsts tiesību aktos var paturēt spēkā vai 
ieviest noteikumus, nosakot, ka jebkādi 
papildu noteikumi uzskatāmi par 
negodīgiem jebkuros apstākļos.

Or.el

Grozījums Nr. 1491
Damien Abad

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

1.a Dalībvalstis drīkst paturēt spēkā vai 
pieņemt noteikumus, kas vairāk aizsargā 
patērētāju intereses, un papildināt šīs 
direktīvas II pielikumā ietverto noteikumu 
sarakstu ar citiem līguma noteikumiem, 
kas ir uzskatāmi par negodīgiem jebkurā 
situācijā.

Or.fr

Pamatojums

Tirgū notiek ļoti strauja līguma noteikumu attīstība. Tāpēc ir svarīgi izveidot atklātu melno
sarakstu, lai nodrošinātu elastīgumu un savlaicīgāku reaģēšanu, kas nepieciešama labākai 
patērētāju tiesību aizsardzībai.

Grozījums Nr. 1492
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis var pieņemt vai paturēt 
spēkā valsts tiesību aktus, ar ko līguma 
papildu noteikumus pasludināt par 
negodīgiem jebkuros apstākļos. Tomēr 
valsts tiesību aktiem jābūt savienojamiem 
ar Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un tie jo īpaši nedrīkst būt pretēji 
direktīvā noteiktā mērķa īstenošanai, 
proti, nodrošināt iekšējā tirgus pienācīgu 
darbību un novērst konkurences 
izkropļojumus Savienībā. Tāpēc valsts 
tiesību aktiem jābūt piemērotiem un 
samērīgiem, ievērojot direktīvā noteikto 
mērķu sasniegšanu.

Or.de
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Pamatojums

Šis grozījums aizstāj iepriekš ierosināto 161. grozījumu.

Grozījums Nr. 1493
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
34.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34.a pants
Dalībvalstis var papildināt šīs direktīvas 
II pielikumā ietverto noteikumu nepilnīgo 
sarakstu, un tās drīkst paturēt spēkā vai 
ieviest noteikumus, kas vairāk aizsargā 
patērētāju tiesības, īpaši piešķirot līguma 
noteikumiem negodīgu noteikumu statusu 
jebkurā situācijā.

Or.fr

Grozījums Nr. 1494
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
35. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteikumi, ko nosacīti uzskata par 
negodīgiem

svītrots

Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 
1. punktā ietvertajā sarakstā minētos 
līguma noteikumus uzskata par 
negodīgiem, ja vien tirgotājs nav 
pierādījis, ka šādi līguma noteikumi ir 
godīgi saskaņā ar 32. pantu. Minēto 
līguma noteikumu sarakstu piemēro visās 
dalībvalstīs un tajā var izdarīt grozījumus 
tikai saskaņā ar 39. panta 2. punktu un 
40. pantu.
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Or.de

Grozījums Nr. 1495
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 
1. punktā ietvertajā sarakstā minētos 
līguma noteikumus uzskata par 
negodīgiem, ja vien tirgotājs nav pierādījis, 
ka šādi līguma noteikumi ir godīgi saskaņā 
ar 32. pantu. Minēto līguma noteikumu 
sarakstu piemēro visās dalībvalstīs un tajā 
var izdarīt grozījumus tikai saskaņā ar 
39. panta 2. punktu un 40. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 
1. punktā ietvertajā nepilnīgajā sarakstā 
minētos līguma noteikumus uzskata par 
negodīgiem, ja vien tirgotājs nav pierādījis, 
ka šādi līguma noteikumi ir godīgi saskaņā 
ar 32. pantu.

Or.fr

Grozījums Nr. 1496
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 
1. punktā ietvertajā sarakstā minētos 
līguma noteikumus uzskata par 
negodīgiem, ja vien tirgotājs nav pierādījis, 
ka šādi līguma noteikumi ir godīgi saskaņā 
ar 32. pantu. Minēto līguma noteikumu 
sarakstu piemēro visās dalībvalstīs un tajā
var izdarīt grozījumus tikai saskaņā ar 
39. panta 2. punktu un 40. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 
1. punktā ietvertajā nepilnīgajā sarakstā 
minētos līguma noteikumus uzskata par 
negodīgiem, ja vien tirgotājs nav pierādījis, 
ka šādi līguma noteikumi ir godīgi saskaņā 
ar 32. pantu. Dalībvalstis var pieņemt vai 
paturēt spēkā līguma noteikumus 
papildus šajā sarakstā norādītajiem.

Or.en

Pamatojums

Pabeigts negodīgu līguma noteikumu saraksts samazinātu patērētāju tiesību aizsardzības 
līmeni dažās dalībvalstīs un aizkavētu turpmāku tā pilnveidošanu un vajadzīgo elastību 
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patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Grozījums Nr. 1497
Damien Abad, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 
1. punktā ietvertajā sarakstā minētos 
līguma noteikumus uzskata par 
negodīgiem, ja vien tirgotājs nav pierādījis, 
ka šādi līguma noteikumi ir godīgi saskaņā 
ar 32. pantu. Minēto līguma noteikumu 
sarakstu piemēro visās dalībvalstīs un tajā 
var izdarīt grozījumus tikai saskaņā ar 
39. panta 2. punktu un 40. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 
1. punktā ietvertajā sarakstā minētos 
līguma noteikumus uzskata par 
negodīgiem, ja vien tirgotājs nav pierādījis, 
ka šādi līguma noteikumi ir godīgi saskaņā 
ar 32. pantu. Minēto līguma noteikumu 
sarakstu piemēro visās dalībvalstīs.

Or.fr

Pamatojums

Referenta minētais 35. panta 1. punkts.

Grozījums Nr. 1498
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 
1. punktā ietvertajā sarakstā minētos 
līguma noteikumus uzskata par 
negodīgiem, ja vien tirgotājs nav pierādījis, 
ka šādi līguma noteikumi ir godīgi saskaņā 
ar 32. pantu. Minēto līguma noteikumu 
sarakstu piemēro visās dalībvalstīs un tajā
var izdarīt grozījumus tikai saskaņā ar 
39. panta 2. punktu un 40. pantu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 
1. punktā ietvertajā sarakstā minētos 
līguma noteikumus uzskata par 
negodīgiem, ja vien tirgotājs nav pierādījis, 
ka šādi līguma noteikumi ir godīgi saskaņā 
ar 32. pantu. Minēto līguma noteikumu 
sarakstu piemēro visās dalībvalstīs. Lai 
nodrošinātu augstāku patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeni, dalībvalstis savos 
valsts tiesību aktos var paturēt spēkā vai 
ieviest noteikumus, nosakot, ka jebkādi 
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papildu noteikumi uzskatāmi par 
negodīgiem jebkuros apstākļos.

Or.el

Grozījums Nr. 1499
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis var papildināt šīs 
direktīvas III pielikumā ietverto 
noteikumu nepilnīgo sarakstu, un tās 
drīkst paturēt spēkā vai ieviest 
noteikumus, kas vairāk aizsargā 
patērētāju tiesības, īpaši piešķirot līguma 
noteikumiem par negodīgiem uzskatāmu 
noteikumu statusu.

Or.fr

Grozījums Nr. 1500
Damien Abad, Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis drīkst paturēt vai ieviest 
noteikumus, kas vairāk aizsargā 
patērētāju intereses, un papildināt šīs 
direktīvas III pielikumā ietverto 
noteikumu sarakstu ar citiem līguma 
noteikumiem, kas ir uzskatāmi par 
negodīgiem.

Or.fr

Pamatojums

Tirgū notiek ļoti strauja līguma noteikumu attīstība. Tāpēc ir svarīgi izveidot atklātu pelēko 
sarakstu, lai nodrošinātu elastīgumu un savlaicīgāku reaģēšanu, kas nepieciešama labākai 
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patērētāju tiesību aizsardzībai.

Grozījums Nr. 1501
Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Dalībvalstis var pieņemt vai paturēt 
spēkā valsts tiesību aktus, ar ko līguma 
papildu noteikumus pasludināt par 
negodīgiem jebkuros apstākļos. Tomēr 
valsts tiesību aktiem jābūt savienojamiem 
ar Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un tie nedrīkst būt pretēji 
direktīvā noteiktā mērķa īstenošanai, 
proti, nodrošināt iekšējā tirgus pienācīgu 
darbību un novērst konkurences 
izkropļojumus Savienībā. Tāpēc valsts 
tiesību aktiem jābūt piemērotiem un 
samērīgiem, ievērojot direktīvā noteikto 
mērķu sasniegšanu.

Or.de

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj iepriekš ierosināto 163. grozījumu.

Grozījums Nr. 1502
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
36. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Noteikumu interpretēšana svītrots
1. Ja rodas šaubas par kāda noteikuma 
nozīmi, priekšroka dodama 
interpretācijai, kas ir vislabvēlīgākā 
patērētājam.
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2. Šo pantu nepiemēro saistībā ar 
38. panta 2. punktā noteiktajām 
procedūrām.

Or.de

Grozījums Nr. 1503
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo pantu nepiemēro saistībā ar 
38. panta 2. punktā noteiktajām 
procedūrām.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1504
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nedrīkst paturēt spēkā vai 
ieviest savus valsts tiesību aktus, kas 
atšķiras no šā panta noteikumiem.

Or.de

Grozījums Nr. 1505
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
37. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Negodīgu līguma noteikumu sekas svītrots
Patērētājam nav saistoši negodīgi līguma 
noteikumi. Līgums turpina būt saistošs 
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līgumslēdzējām pusēm, ja tas var palikt 
spēkā bez negodīgajiem noteikumiem.

Or.de

Grozījums Nr. 1506
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Patērētājam nav saistoši negodīgi līguma 
noteikumi. Līgums turpina būt saistošs 
līgumslēdzējām pusēm, ja tas var palikt 
spēkā bez negodīgajiem noteikumiem.

1. Patērētājam nav saistoši negodīgi līguma 
noteikumi, kas nav savienojami ar šīs 
direktīvas 31. panta 1. un 2. punktā 
norādītajām pārredzamības prasībām. 
Līgums turpina būt saistošs 
līgumslēdzējām pusēm, ja tas var palikt 
spēkā bez negodīgajiem un 
nepārredzamiem noteikumiem.

Or.el

Grozījums Nr. 1507
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nedrīkst paturēt spēkā vai 
ieviest savus valsts tiesību aktus, kas 
atšķiras no šā panta noteikumiem.

Or.de

Grozījums Nr. 1508
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
38. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilde saistībā ar negodīgiem līguma 
noteikumiem

svītrots

1. Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstoši 
patērētāju un konkurentu interesēm 
eksistē atbilstoši un efektīvi līdzekļi, lai 
novērstu negodīgu noteikumu ilgstošu 
izmantošanu līgumos, ko tirgotāji 
noslēguši ar patērētājiem.
2. It īpaši personas vai organizācijas, 
kurām saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību 
aktiem ir likumīgas intereses aizsargāt 
patērētājus, var iesniegt prasību tiesā vai
administratīvā iestādē, lai saņemtu 
lēmumu par to, vai līguma noteikumi, kas 
sastādīti vispārējai izmantošanai, ir 
negodīgi.
3. Dalībvalstis rada iespēju tiesām vai 
administratīvām iestādēm piemērot 
atbilstošus un efektīvus līdzekļus, lai 
novērstu, ka tirgotāji turpina izmantot 
noteikumus, kas atzīti par negodīgiem.
4. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. un 
3. punktā minētās tiesiskās darbības var 
atsevišķi vai kopā (atkarībā no valstu 
procesuālajām tiesību normām) vērst pret 
vairākiem tirgotājiem vienā un tajā pašā 
tautsaimniecības nozarē, vai to 
apvienībām, kuras izmanto vai iesaka 
izmantot tos pašus vispārējos līguma 
noteikumus vai līdzīgus noteikumus.

Or.de

Grozījums Nr. 1509
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka tirgotājiem 
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ir pienākums piemērotā formā un bez 
maksas iesniegt 41. panta 2. punktā 
minētajām iestādēm pēc to pieprasījuma 
tiesiskajās attiecībās izmantotos līguma 
noteikumus V nodaļas nozīmē.

Or.de

Pamatojums

Verbraucherverbänden kommt eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung von 
Verbraucherinteressen zu, insbesondere auch in Bezug auf unwirksame Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, also Vertragsklauseln, die vom Gewerbetreibenden oder einem 
Dritten im Voraus abgefasst wurden und denen der Verbraucher zugestimmt hat, ohne die 
Möglichkeit gehabt zu haben, ihren Inhalt zu beeinflussen. Den Einrichtungen, insbesondere 
den Verbraucherverbänden, sollte zu diesem Zweck ein gegen die Gewerbetreibenden 
gerichteter Anspruch auf Aushändigung der entsprechenden Vertragsklauseln zustehen.

Grozījums Nr. 1510
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. un 
3. punktā minētās tiesiskās darbības var 
atsevišķi vai kopā (atkarībā no valstu 
procesuālajām tiesību normām) vērst pret 
vairākiem tirgotājiem vienā un tajā pašā 
tautsaimniecības nozarē, vai to 
apvienībām, kuras izmanto vai iesaka 
izmantot tos pašus vispārējos līguma 
noteikumus vai līdzīgus noteikumus.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. un 
3. punktā minētās tiesiskās darbības var 
(atkarībā no valstu procesuālajām tiesību 
normām) vērst pret vairākiem tirgotājiem 
vienā un tajā pašā tautsaimniecības nozarē, 
vai to apvienībām, kuras izmanto vai 
iesaka izmantot tos pašus vispārējos līguma 
noteikumus vai līdzīgus noteikumus.

Or.de

Grozījums Nr. 1511
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
39. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II un III pielikumā minēto noteikumu 
pārskatīšana

svītrots

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
noteikumus, ko valstu kompetentās 
iestādes atzinušas par negodīgiem un ko
tās uzskata par būtiskiem saistībā ar šīs 
direktīvas grozīšanu, kā noteikts 
2. punktā.
2. Ņemot vērā saskaņā ar 1. punktu 
saņemtos paziņojumus, Komisija groza II 
un III pielikumu. Šos pasākumus, kas 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
40. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or.en

Grozījums Nr. 1512
Kurt Lechner

Direktīvas priekšlikums
39. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II un III pielikumā minēto noteikumu 
pārskatīšana

svītrots

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
noteikumus, ko valstu kompetentās 
iestādes atzinušas par negodīgiem un ko 
tās uzskata par būtiskiem saistībā ar šīs 
direktīvas grozīšanu, kā noteikts 
2. punktā.
2. Ņemot vērā saskaņā ar 1. punktu 
saņemtos paziņojumus, Komisija groza II 
un III pielikumu. Šos pasākumus, kas 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
40. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo 
kontroles procedūru.
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Or.de

Grozījums Nr. 1513
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
39. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II un III pielikumā minēto noteikumu 
pārskatīšana

svītrots

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
noteikumus, ko valstu kompetentās 
iestādes atzinušas par negodīgiem un ko 
tās uzskata par būtiskiem saistībā ar šīs 
direktīvas grozīšanu, kā noteikts 
2. punktā.
2. Ņemot vērā saskaņā ar 1. punktu 
saņemtos paziņojumus, Komisija groza II 
un III pielikumu. Šos pasākumus, kas 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
40. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or.el

Grozījums Nr. 1514
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
39. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ņemot vērā saskaņā ar 1. punktu 
saņemtos paziņojumus, Komisija groza II 
un III pielikumu. Šos pasākumus, kas 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
40. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

svītrots

Or.en
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Grozījums Nr. 1515
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
40. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komiteja svītrots
1. Komisijai palīdz komiteja par 
negodīgiem noteikumiem patērētāju 
līgumos, (turpmāk “komiteja”).
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK17 5.a panta 1.-
4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 
8. panta noteikumus.
17 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā 
grozījumi izdarīti ar 
Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 
22.7.2006., 11. lpp.).

Or.en

Grozījums Nr. 1516
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
40. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komiteja svītrots
1. Komisijai palīdz komiteja par 
negodīgiem noteikumiem patērētāju 
līgumos, (turpmāk “komiteja”).
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK17 5.a panta 1.-
4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 
8. panta noteikumus.
17 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā 
grozījumi izdarīti ar 
Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 
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22.7.2006., 11. lpp.).

Or.en

Grozījums Nr. 1517
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
40.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No šīs direktīvas izrietošās tiesības īsteno, 
neskarot citas tiesības, ko patērētājs var 
izmantot saskaņā ar valsts tiesību aktiem, 
ar ko regulē līgumsaistības un saistības, 
kas nav līgumsaistības.

Or.en

Grozījums Nr. 1518
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošus un 
efektīvus līdzekļus, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas prasību izpildi.

1. Dalībvalstis un Komisija nodrošina 
atbilstošus un efektīvus līdzekļus, lai 
nodrošinātu atbilstību patērētāju tiesībām, 
kā paredzēts šajā direktīvā.

Or.en

Grozījums Nr. 1519
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Šā panta 1. punktā minētie līdzekļi 
ietver Eiropas, kā arī valstu noteikumus 



PE452.545v01-00 178/216 AM\836859LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

par atbilstošiem kompensācijas 
mehānismiem, tostarp kolektīviem 
kompensācijas mehānismiem un 
alternatīvām strīda izšķiršanas sistēmām.

Or.en

Grozījums Nr. 1520
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Direktīvas 98/27/EK grozījumi

Or.de

Pamatojums

Direktīvā par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību jau iekļauta sistēma, 
kas paredzēta Komisijas priekšlikumā. Tāpēc labākas un saskaņotākas likumdošanas 
interesēs būtu attiecīgi pielāgot direktīvas par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu 
aizsardzību pielikumu, nevis šajā direktīvā paredzēt atsevišķu sistēmu.

Grozījums Nr. 1521
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) valsts iestādes vai to pārstāvji; a) Šādi groza pielikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1998. gada 
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19. maija Direktīvai 98/27/EK par 
aizliegumiem saistībā ar patērētāju 
interešu aizsardzību.
Pielikuma 2. punktu izsaka šādā 
redakcijā:
„Eiropas Parlamenta un Padomes 
(XXXX. gada XX.XX) Direktīva 
2011/XX/EK par patērētāju tiesībām 
(OV L, XX.XX.XXXX)”
Pielikuma 7., 9., 10. punktu svītro.

Or.de

Pamatojums

Direktīvā par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību jau iekļauta sistēma, 
kas paredzēta Komisijas priekšlikumā. Tāpēc labākas un saskaņotākas likumdošanas 
interesēs būtu attiecīgi pielāgot direktīvas par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu 
aizsardzību pielikumu, nevis šajā direktīvā paredzēt atsevišķu sistēmu.

Grozījums Nr. 1522
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) patērētāju organizācijas, kam ir 
likumīgas intereses patērētāju 
aizsardzībā;

svītrots

Or.de

Pamatojums

Direktīvā par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību jau iekļauta sistēma, 
kas paredzēta Komisijas priekšlikumā. Tāpēc labākas un saskaņotākas likumdošanas 
interesēs būtu attiecīgi pielāgot direktīvas par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu 
aizsardzību pielikumu, nevis šajā direktīvā paredzēt atsevišķu sistēmu.
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Grozījums Nr. 1523
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) profesionālas organizācijas, kurām ir 
likumīgas intereses rīkoties.

svītrots

Or.de

Pamatojums

Direktīvā par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību jau iekļauta sistēma, 
kas paredzēta Komisijas priekšlikumā. Tāpēc labākas un saskaņotākas likumdošanas 
interesēs būtu attiecīgi pielāgot direktīvas par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu 
aizsardzību pielikumu, nevis šajā direktīvā paredzēt atsevišķu sistēmu.

Grozījums Nr. 1524
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Direktīvas priekšlikums
42.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz dalībvalstu 
paziņojumiem, un lai nodrošinātu vienādi 
augstu patērētāju tiesību aizsardzības 
līmeni visā ES, Komisija iesniedz 
priekšlikumu par iespēju ieviest kopēju 
sankciju sistēmu.

Or.en

Pamatojums

Dalībvalstu sadrumstalotība, piemērojot atšķirīgas sankcijas par vienādiem likuma 
pārkāpumiem, veicina juridiskās noteiktības trūkuma turpināšanos ES un kaitē gan 
patērētājiem, gan uzņēmumiem. Dalībvalstu ziņā būtu jāatstāj tikai sankciju īstenošana.
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Grozījums Nr. 1525
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Saskaņā ar Romas I regulas 23. pantu 
uz līgumiem starp patērētājiem un 
uzņēmējiem saskaņotajā jomā jau attiecas 
pušu izvēlētās tiesības saskaņā ar Romas I 
regulas 3. pantu. Romas I regulas 
6. pantu un 11. panta 4. punktu 
nepiemēro. Romas I regulas 6. panta 
2. punktā minētie patērētāju tiesību 
aizsardzības noteikumi, no kuriem nav 
pieļaujamas atkāpes, ir norādīti šīs 
direktīvas nobeigumā.

Or.de

Pamatojums

Vor dem Hintergrund einer möglichst weitgehenden Vollharmonisierung der 
Verbraucherrechte durch diese Richtlinie nivellieren die Unterschiede in den 
Verbraucherrechten zwischen den Mitgliedstaaten. In jedem Fall sind Verbraucher auf einem
hohen EU-weit garantierten Verbraucherschutzniveau geschützt. Die Einführung einer Scope-
clause beseitigt die bestehenden Probleme mit der Rom I-VO und macht so die Vorteile des 
Binnenmarktes für Verbraucher und Unternehmen erfahrbar. Diese Regel ist auch im 
Einklang mit anderen bewährten internationalen Vorschriften, wie z.B. dem US-
amerikanischen Kollisionsrecht. Dieses gewährt auch bei Verträgen mit Verbrauchern aus 
einen einem anderen Bundesstaat Rechtswahlfreiheit.

Grozījums Nr. 1526
Iliana Ivanova

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai informētu patērētājus par valsts 
noteikumiem, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, un vajadzības gadījumā mudina 
tirgotājus un par kodeksu atbildīgās 

1. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai informētu patērētājus, jo īpaši, 
izmantojot IKT līdzekļus un plašsaziņas 
līdzekļus, par valsts noteikumiem, ar 
kuriem transponē šo direktīvu, un 
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personas informēt patērētājus par rīcības 
kodeksiem.

vajadzības gadījumā mudina tirgotājus un 
par kodeksu atbildīgās personas informēt 
patērētājus par rīcības kodeksiem.

Or.en

Grozījums Nr. 1527
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai informētu patērētājus par valsts 
noteikumiem, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, un vajadzības gadījumā mudina 
tirgotājus un par kodeksu atbildīgās 
personas informēt patērētājus par rīcības 
kodeksiem.

1. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai informētu patērētājus un tirgotājus par 
valsts noteikumiem, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, un vajadzības gadījumā mudina 
tirgotājus un par kodeksu atbildīgās 
personas informēt patērētājus par rīcības 
kodeksiem.

Or.en

Grozījums Nr. 1528
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, 
lai informētu patērētājus par valsts 
noteikumiem, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, un vajadzības gadījumā mudina 
tirgotājus un par kodeksu atbildīgās 
personas informēt patērētājus par rīcības 
kodeksiem.

1. Dalībvalstis un Komisija veic attiecīgus 
pasākumus, lai informētu patērētājus par 
valsts noteikumiem, ar kuriem transponē šo 
direktīvu, un vajadzības gadījumā mudina 
tirgotājus un par kodeksu atbildīgās 
personas informēt patērētājus par rīcības 
kodeksiem.

Or.el
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Grozījums Nr. 1529
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Patērētāju atbrīvo no jebkādas atlīdzības 
sniegšanas nepasūtītu produktu piegādes 
gadījumos, ko aizliedz 
Direktīvas 2005/29/EK 5. panta 5. punkts 
un I pielikuma 29. punkts. Ja patērētājs 
neatbild pēc šādas nepasūtītu produktu 
piegādes, tas nenozīmē piekrišanu.

1. Patērētāju atbrīvo no jebkādas atlīdzības 
sniegšanas nepasūtītu produktu piegādes 
gadījumos, ko aizliedz 
Direktīvas 2005/29/EK 5. panta 5. punkts 
un I pielikuma 29. punkts. Ja patērētājs 
neatbild pēc šādas nepasūtītu produktu 
piegādes, tas nenozīmē piekrišanu un 
patērētājs var paturēt ikvienu piegādāto 
preci vai atbrīvoties no tās.

Or.en

Grozījums Nr. 1530
Andreas Schwab, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
46.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.a pants
Ziņošanas pienākums un savstarpējs 

izvērtējums
1. Dalībvalstis līdz [īstenošanas termiņa 
beigas] un pēc tam reizi trīs gados 
iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā ir 
šādas ziņas:
a) to papildu informēšanas prasību teksts, 
kuras dalībvalstīs ir pieņemtas vai 
paturētas spēkā saskaņā ar 5. panta 3.b 
un 3.c punktu;
b) dalībvalstu to atšķirīgo normu teksts, 
kuras dalībvalstīs ir pieņemtas vai 
paturētas spēkā saskaņā ar 22. panta 
2.a punktu;
c) dalībvalstu to atšķirīgo normu teksts, 
kas dalībvalstīs ir pieņemtas vai paturētas 
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spēkā saskaņā ar 26. panta 5.b punktu un 
28. panta 5.a punktu;
d) to līguma papildu noteikumu teksts, ko 
dalībvalstīs saskaņā ar 34. panta 
1.a punktu uzskata par negodīgiem 
jebkuros apstākļos;
e) to līguma papildu noteikumu teksts, ko 
dalībvalstīs saskaņā ar 35. panta 
1.a punktu nosacīti uzskata par 
negodīgiem;
f) to nozīmīgāko lēmumu teksts — ar 
attiecīgo pamatojumu —, ko dalībvalstu 
tiesas, šķīrējtiesas vai kompetentās valsts 
iestādes pieņem lietās, kas attiecas uz šīs 
direktīvas darbības jomu.
2. Sniedzot 1. punkta a), b), c), d) un 
e) apakšpunktā minēto informāciju, 
dalībvalstis sīki paskaidro, kāpēc 
atšķirīgās valsts tiesību normas ir 
piemērotas un samērīgas attiecībā uz tās 
noteikto mērķu sasniegšanu.
3. Komisija nodrošina, ka ar 1. punkta d) 
un e) apakšpunktā minēto informāciju 
patērētāji un tirgotāji var viegli iepazīties, 
piemēram, kādā tīmekļa vietnē.
4. Komisija pārsūta 1. punktā paredzētos 
ziņojumus pārējām dalībvalstīm, kas sešu 
mēnešu laikā pēc ziņojumu saņemšanas 
iesniedz savu atzinumu par katru no tiem. 
Vienlaikus Komisija apspriežas ar 
ieinteresētajām personām par šiem 
ziņojumiem.

Or.de

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj iepriekš ierosināto 174. grozījumu.

Grozījums Nr. 1531
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
46.b pants (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.b pants
Savienojamība ar Līgumu par Eiropas 

Savienības darbību
Ja dalībvalstis pieņem vai patur spēkā 
valsts tiesību aktus, lai nodrošinātu 
augstāku patērētāju tiesību aizsardzības 
līmeni, tiem tomēr jābūt savienojamiem ar 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību. 
Tie jo īpaši nedrīkst būt pretrunā direktīvā 
noteiktā mērķa īstenošanai, proti, 
nodrošināt iekšējā tirgus pienācīgu 
darbību un novērst konkurences 
izkropļojumus Savienībā Tāpēc valsts 
tiesību aktiem jābūt piemērotiem un 
samērīgiem, ievērojot direktīvā noteikto 
mērķu sasniegšanu.

Or.de

Grozījums Nr. 1532
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ziņošanas pienākums un savstarpējs 
izvērtējums
1. Dalībvalstis līdz [īstenošanas termiņa 
beigas] un pēc tam reizi trīs gados 
iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā ir 
šādas ziņas:
a) to papildu informēšanas prasību teksts, 
kuras dalībvalstīs ir pieņemtas vai 
paturētas spēkā saskaņā ar 5. panta 3.b 
un 3.c punktu;
b) dalībvalstu to atšķirīgo normu teksts, 
kuras dalībvalstīs ir pieņemtas vai 
paturētas spēkā saskaņā ar 22. panta 
2.a punktu;
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c) dalībvalstu to atšķirīgo normu teksts, 
kas dalībvalstīs ir pieņemtas vai paturētas 
spēkā saskaņā ar 26. panta 5.b punktu un 
28. panta 5.a punktu;
d) to līguma papildu noteikumu teksts, ko 
dalībvalstīs saskaņā ar 34. panta 
1.a punktu uzskata par negodīgiem 
jebkuros apstākļos;
e) to līguma papildu noteikumu teksts, ko 
dalībvalstīs saskaņā ar 35. panta 
1.a punktu nosacīti uzskata par 
negodīgiem;
f) to nozīmīgāko lēmumu teksts — ar 
attiecīgo pamatojumu —, ko dalībvalstu 
tiesas, šķīrējtiesas vai kompetentās valsts 
iestādes pieņem lietās, kas attiecas uz šīs 
direktīvas darbības jomu.
2. Sniedzot 1. punkta a), b), c), d) un 
e) apakšpunktā minēto informāciju, 
dalībvalstis sīki paskaidro, kāpēc 
atšķirīgās valsts tiesību normas ir obligāti 
nepieciešamas, lai patērētājiem 
nodrošinātu atbilstošu aizsardzību, un 
kāpēc tās ir samērīgas un efektīvas.
Atšķirīgas patērētāju tiesību aizsardzībai 
paredzētas valsts tiesību normas 
efektivitātes novērtēšanas vienīgais 
kritērijs, no vienas puses, ir tās 
piemērojamība tirdzniecības praksē un 
pierādījumu sniegšanas praktiskie un 
tiesiskie aspekti sekmīgi pabeigtos tiesas 
procesos, no otras puses.
3. Komisija nodrošina, ka ar 1. punkta a), 
d) un e) apakšpunktā minēto informāciju 
patērētāji un tirgotāji var viegli iepazīties, 
visās oficiālajās valodās skaidrā un 
saprotamā valodā, piemēram, kādā 
tīmekļa vietnē.
4. Komisija pārsūta 1. punktā paredzētos 
ziņojumus pārējām dalībvalstīm, kas sešu 
mēnešu laikā pēc ziņojumu saņemšanas 
iesniedz savu atzinumu par katru no tiem.
Vienlaikus Komisija apspriežas ar 
ieinteresētajām personām par šiem 
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ziņojumiem.

Or.de

Pamatojums

Sevišķi svarīgi, lai uzņēmumiem jo īpaši būtu pieejamas arī papildu informēšanas prasības 
saskaņā ar a) apakšpunktu. Turklāt tieši papildu informēšanas prasībām jābūt pieejamām 
skaidrā, saprotamā valodā visās oficiālajās valodās.

Grozījums Nr. 1533
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Informācijas sniegšanas prasības
1. Dalībvalstis Komisijai dara zināmu 
šādu informāciju:
a) jebkādu papildu informācijas 
sniegšanas prasību teksts, ko dalībvalstis 
pieņem vai patur spēkā atbilstoši 5. panta 
3. punkta b) un c) apakšpunktam;
b) jebkādu atšķirīgu valsts tiesību aktu 
noteikumu teksts, ko dalībvalstis pieņem 
vai patur spēkā atbilstoši 22. panta 
2. punkta a) apakšpunktam;
c) jebkādu atšķirīgu valsts tiesību aktu 
noteikumu teksts, ko dalībvalstis pieņem 
vai patur spēkā atbilstoši 26. panta 
5. punkta b) apakšpunktam un 28. panta 
5.punkta a) apakšpunktam;
d) jebkādu papildu līguma noteikumu 
teksts, ko dalībvalstis atbilstoši 34. panta 
1. punkta a) apakšpunktam uzskata par 
negodīgiem jebkuros apstākļos;
e) jebkādu papildu līguma noteikumu 
teksts, ko dalībvalstis atbilstoši 35. panta 
1. punkta a) apakšpunktam uzskata par 
negodīgiem;
2. Komisija nodrošina, ka 1. punktā 
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minētā informācija ir viegli pieejama 
patērētājiem un tirgotājiem, piemēram, 
tīmekļa vietnē.

Or.fi

Pamatojums

Ierosinātās novērtēšanas un ziņošanas prasības jāuzskata par piemērotām un tādām, kas 
novērš pārmērīgu birokrātiju. Pietiek, ja uzņēmumi un patērētāji saņem šādu informāciju, kas 
var būt nozīmīga, noslēdzot līgumu (un iespējams attiecībā uz piemērojamo tiesību izvēli).

Grozījums Nr. 1534
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
46.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalstis patur spēkā vai ievieš 
stingrākus noteikumus, lai nodrošinātu 
augstāku patērētāju tiesību aizsardzības 
līmeni jomā, kas saskaņota ar šo 
direktīvu, šiem noteikumiem jābūt 
savienojamiem ar Līgumu un tie jāpaziņo 
Komisijai. Komisija šo informāciju dara 
pieejamu tīmekļa vietnē.

Or.en

Grozījums Nr. 1535
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 1. virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

INFORMĀCIJA PAR ATTEIKUMA 
TIESĪBU IZMANTOŠANU

PIEMĒRI INFORMĀCIJAI PAR
ATTEIKUMA TIESĪBU 
IZMANTOŠANU

Or.en
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Grozījums Nr. 1536
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 1.a virsraksts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A.a INFORMĀCIJA PAR ATTEIKUMA 
TIESĪBU IZMANTOŠANU ATTIECĪBĀ 
UZ LĪGUMIEM, KAS NOSLĒGTI 
ĀRPUS UZŅĒMUMA TELPĀM
A. Eiropas standartizētā informācija par 
atteikumu
Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atteikties no šā līguma 
14 kalendāro dienu laikā, nepaskaidrojot 
atteikuma iemeslus.
Attiecīgais termiņš sākas nākamajā dienā 
pēc pasūtījuma veidlapas parakstīšanas. 
Ja atteikuma termiņa pēdējā diena ir 
valsts svētku diena, sestdiena vai 
svētdiena, šis periods beidzas pirmajā 
darbadienā pēc minētās dienas.
Lai nodrošinātu atteikuma termiņa 
ievērošanu, ir savlaicīgi jānosūta 
paziņojums par atteikumu.
Paziņojums par atteikumu ir jānosūta, 
izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju 
(piemēram, vēstuli), uz: [1] Ja vēlaties, 
izmantojiet norādīto atteikuma veidlapas 
paraugu, bet tas nav obligāti.
Atgādinām, ka saskaņā ar līgumu, kas 
noslēgts ārpus tirdzniecības telpām, 
konkrētas Eiropas Savienības dalībvalstis 
aizliedz tirgotājam pieprasīt patērētājam 
jebkādu samaksu, piegādāt preci vai 
pakalpojumu pirmo septiņu atteikuma 
termiņa dienu laikā.
Šis aizliegums attiecas uz šo līgumu, kas 
noslēgts ārpus uzņēmuma telpām: jā/nē 
[2]
Atteikuma darbība
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Lai atteikums būtu derīgs, Jūsu 
pienākums ir 14 kalendāro dienu laikā 
nosūtīt preces atpakaļ [uz Jūsu rēķina/uz 
mūsu rēķina] [3]. Attiecībā uz Jums par 
šā termiņa sākumu ir uzskatāma 
paziņojuma par atteikumu nosūtīšanas 
diena. Dienu, kurā nosūtīts paziņojums 
par atteikumu, neiekļauj preces atdošanas 
termiņā. Ja šā perioda pēdējā diena ir 
valsts svētki, sestdiena vai svētdiena, šis 
periods beidzas pirmajā darbadienā pēc 
minētās dienas.
Mūsu pienākums ir atlīdzināt Jums visus 
izdevumus 14 kalendāro dienu laikā. 
Atlīdzināšanas periods sākas pēc Jūsu 
atteikuma paziņojuma saņemšanas.
Dienu, kurā mēs esam saņēmuši 
paziņojumu par atteikumu, neiekļauj 
atlīdzināšanas periodā. Ja šā perioda 
pēdējā diena ir valsts svētku diena, 
sestdiena vai svētdiena, šis periods beidzas 
pirmajā darbadienā pēc minētās dienas.
Mēs drīkstam atteikt izdevumu 
atlīdzināšanu, kamēr [mums nav 
atgrieztas preces vai Jūs neesat sniedzis 
pierādījumu, kas esat nosūtījis preces] [4].
[1] Norādiet tirgotāja nosaukumu un 
adresi, ko patērētājs var izmantot, lai 
atteiktos no līguma.
[2] Aizpilda tirgotājs brīdī, kad veidlapa 
tiek nodota patērētājam.
[3] Ja nosūtāmās preces cena nepārsniedz 
EUR 50, kvadrātiekavās ir jānorāda šāds 
teksts: „uz Jūsu rēķina”.
[4] Ja tirgotājs piedāvā saņemt preces 
patērētāja dzīvesvietā, kvadrātiekavās ir 
jānorāda šāds teksts: „preču saņemšanai 
Jūsu dzīvesvietā”.

Or.fr
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Grozījums Nr. 1537
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – A daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A. Informācija, kurai obligāti jābūt 
atteikuma veidlapā

A. Informācija, kurai obligāti jābūt Eiropas
atteikuma veidlapā

Or.fr

Grozījums Nr. 1538
Andreas Schwab, Lara Comi

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – A daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A. Informācija, kurai obligāti jābūt 
atteikuma veidlapā

A. Atteikuma tiesību izskaidrošanas 
paraugveidlapa

Atteikuma tiesības
Jūs varat atteikties no līguma četrpadsmit 
kalendāro dienu laikā, nesniedzot nekādu 
pamatojumu, izmantojot pastāvīgu 
informācijas nesēju [vai — ja prece Jums 
atstāta pirms termiņa beigām — nosūtot 
preci atpakaļ].
Termiņš sākas [saņemot pasūtītās preces] 
(1). Aprēķinot termiņu, netiek ņemta vērā 
[preču saņemšanas] diena (2). Ja termiņa 
pēdējā diena iekrīt svētku dienā, sestdienā 
vai svētdienā, termiņš beidzas nākamajā 
darbadienā.
Lai ievērotu atteikuma termiņu, pietiek ar 
laicīgu atteikuma paziņojuma nosūtīšanu.
Atteikuma paziņojums jānosūta, 
izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju 
(piemēram, pa pastu nosūtīta vēstule) (3): 
[kam] (4). Šajā nolūkā Jūs varat izmantot 
turpmāk norādīto paraugu; tomēr tas nav 
obligāti.
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Atteikuma sekas
Lai atteikums būtu spēkā esošs, Jums 
saņemtās preces [uz mūsu rēķina] (5) 
jānosūta atpakaļ četrpadsmit kalendāro 
dienu laikā. Attiecībā uz Jums termiņš 
sākas ar Jūsu atteikuma paziņojuma vai 
preces nosūtīšanu. Aprēķinot šo termiņu, 
netiek ņemta vērā atteikuma paziņojuma 
nosūtīšanas diena. Ja šā termiņa pēdējā 
diena iekrīt svētku dienā, sestdienā vai 
svētdienā, termiņš beidzas nākamajā 
darbadienā.
Ja Jūs mums varat atsūtīt atpakaļ preces 
tikai sliktākā stāvoklī, Jūs atbildat par to 
vērtības samazināšanos. Tas ir spēkā tikai 
tad, ja šis vērtības samazinājums ir saistīts 
tādu apiešanos ar precēm, kas nav 
vajadzīga, lai noteiktu preču veidu, 
īpašības un darbības veidu. Jūs varat 
izvairīties no preču vērtības mazināšanās, 
ja Jūs preces neekspluatējat kā savu 
īpašumu un atturaties no visām darbībām, 
kas ietekmē to vērtību.
Ja atteikums stājas spēkā, mūsu 
pienākums ir četrpadsmit kalendāro dienu 
laikā atmaksāt jebkurus no Jums 
saņemtos maksājumus. Attiecībā uz mums 
termiņš sākas ar Jūsu atteikuma 
paziņojuma saņemšanu. Aprēķinot šo 
termiņu, netiek ņemta vērā atteikuma 
paziņojuma saņemšanas diena. Ja šā 
termiņa pēdējā diena iekrīt svētku dienā, 
sestdienā vai svētdienā, termiņš beidzas 
nākamajā darbadienā.
Maksājuma atmaksu mēs varam veikt, ja 
mēs esam saņēmuši atpakaļ preces.

Norādījumi par parauga izstrādāšanu
1. Ja runa ir par turpmāk norādītajiem 
īpašiem gadījumiem, iekavās norādītā 
teksta formulējums ir šāds:
attiecībā uz distances līgumiem vai 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, par pakalpojumu sniegšanu —
„līguma noslēgšanas dienā vai dienā, 
kurā Jūs saņemat parakstītā līguma 
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dokumenta kopiju ar pastāvīga 
informācijas nesēja starpniecību, ja tas 
nav līguma noslēgšanas dienā”.
2. Ja runa ir par turpmāk norādītajiem 
īpašiem gadījumiem, iekavās norādītā 
teksta formulējums ir šāds:
attiecībā uz distances līgumiem vai 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, par pakalpojumu sniegšanu —
„līguma noslēgšanas dienā vai dienā, 
kurā Jūs saņemat parakstītā līguma 
dokumenta kopiju ar pastāvīga 
informācijas nesēja starpniecību, ja tas 
nav līguma noslēgšanas dienā”.
3. Distances līgumi jāpapildina ar šādu 
tekstu:
a) ja uzņēmējs atļauj patērētājam 
atsaukumu nosūtīt pa elektronisko pastu 
— „vai pa elektronisko pastu”;
b) ja uzņēmējs atļauj patērētājam 
elektroniski aizpildīt atteikuma veidlapas 
paraugu kāda tīmekļa vietnē — „vai 
mūsu tīmekļa vietnē”.
4. Ierakstīt — uzņēmēja identitāti un 
uzņēmuma adresi. Attiecībā uz distances 
līgumiem papildus jānorāda — uzņēmēja 
elektroniskā pasta adrese un/vai tīmekļa 
vietnes adrese, kuru patērētājs var 
izmantot līguma atsaukšanai.
5. Ja atpakaļ sūtāmās preces vērtība 
nepārsniedz EUR 50, iekavās iekļautais 
teksts ir šāds — „uz Jūsu rēķina”.

Or.de

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj iepriekš ierosināto 178. grozījumu.
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Grozījums Nr. 1539
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tā tirgotāja nosaukums, fiziskā adrese 
un e-pasta adrese, kuram jāsūta atteikuma 
veidlapa.

1. Tā tirgotāja nosaukums, fiziskā adrese 
un e-pasta adrese, kuram jāsūta Eiropas
atteikuma veidlapa.

Or.fr

Grozījums Nr. 1540
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Internetā noslēgtiem distances līgumiem 
— paziņojums, ka patērētājs var aizpildīt 
standarta atteikuma veidlapu elektroniskā 
formātā un iesniegt, to nosūtot tirgotāja 
tīmekļa vietnē, un ka viņš nekavējoties 
saņems no tirgotāja elektroniski nosūtītu 
apstiprinājumu par šādas atteikuma 
veidlapas saņemšanu.

4. Internetā noslēgtiem distances līgumiem 
— paziņojums, ka patērētājs var aizpildīt 
standartizētu Eiropas atteikuma veidlapu 
elektroniskā formātā un iesniegt, to nosūtot 
tirgotāja tīmekļa vietnē, un ka viņš 
nekavējoties saņems no tirgotāja 
elektroniski nosūtītu apstiprinājumu par 
šādas atteikuma veidlapas saņemšanu.

Or.fr

Grozījums Nr. 1541
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – B daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B. Atteikuma veidlapas paraugs B. Eiropas atteikuma veidlapas paraugs

Or.fr
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Grozījums Nr. 1542
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – aa) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) tirgotājs nosaka beztermiņa līguma 
izbeigšanas termiņu īsāku, nekā noteikts 
patērētājam.

Or.en

Grozījums Nr. 1543
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izslēgt vai kavēt patērētāja tiesības celt 
prasību tiesā vai izmantot jebkādus citus 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus, it īpaši, 
pieprasot patērētājam iesniegt sūdzības 
tikai šķīrējtiesā, uz ko neattiecas juridiskas 
normas;

c) izslēgt vai kavēt patērētāja tiesības celt 
prasību tiesā vai izmantot jebkādus citus 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus, it īpaši, 
pieprasot patērētājam iesniegt sūdzības 
tikai šķīrējtiesā, uz ko neattiecas juridiskas 
normas, ierobežojot viņam pieejamo 
informāciju vai nosakot viņam 
pierādīšanas pienākumu, par ko saskaņā 
ar piemērojamiem tiesību aktiem jāatbild 
tirgotājam;

Or.en

Grozījums Nr. 1544
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – ca) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) visos ar līgumu saistītos strīda 
gadījumos izņēmuma jurisdikciju piešķirt 
tās valsts kompetentajai tiesai, kuras 
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rezidents ir tirgotājs, ja vien minētā tiesa 
nav tās valsts kompetentā tiesa, kuras 
rezidents ir arī patērētājs;

Or.en

Grozījums Nr. 1545
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – cb) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) dot iespēju tirgotājam pēc saviem 
ieskatiem noteikt preču un pakalpojumu 
cenas, kas būtu jānosaka pēc līguma 
noslēgšanas;

Or.en

Grozījums Nr. 1546
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – cc) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) dot iespēju tirgotājam izbeigt vai grozīt 
līgumu, pamatojoties uz euro ieviešanu.

Or.en

Grozījums Nr. 1547
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – cd) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) visos ar līgumu saistītos strīda 
gadījumos piešķirt izņēmuma jurisdikciju 
tās valsts kompetentajai tiesai, kuras 
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rezidents ir tirgotājs;

Or.en

Pamatojums

Līguma parakstīšanas brīdī patērētājs un tirgotājs var būt vienas valsts rezidenti, turpretim 
strīda brīdī — dažādu valstu rezidenti. Pilnīga saskaņošana.

Grozījums Nr. 1548
António Fernando Correia De Campos

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – da) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) nepieļaut vai aizkavēt patērētāja 
tiesības apmācīt un pilnvarot trešo pusi 
noslēgt līgumu starp patērētāju un 
tirgotāju un/vai veikt pasākumus, ar ko 
paredzēts noslēgt līgumu vai veicināt tā 
noslēgšanu starp patērētāju un tirgotāju.

Or.en

Grozījums Nr. 1549
Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – db) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) nepieļaut vai aizkavēt patērētāja 
tiesības apmācīt un pilnvarot trešo pusi 
noslēgt līgumu starp patērētāju un 
tirgotāju un/vai veikt pasākumus, ar ko 
paredzēts noslēgt līgumu vai veicināt tā 
noslēgšanu starp patērētāju un tirgotāju.

Or.en
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Pamatojums

Ikvienam patērētājam ir tiesības apmācīt un pilnvarot trešo personu, lai noslēgtu līgumu 
starp patērētāju un pircēju un/vai veiktu pasākumus, ar ko paredzēts noslēgt līgumu vai 
veicināt tā noslēgšanu. Ikviens noteikums, kas traucē vai kavē šīs tiesības, jebkuros apstākļos 
jāuzskata par negodīgu.

Grozījums Nr. 1550
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – ea) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ierobežot pilsoņu pamattiesības, 
tostarp tiesības uz privāto dzīvi, tiesības uz 
vārda brīvību un tiesības uz likumā 
paredzēto kārtību.

Or.en

Grozījums Nr. 1551
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 5. apakšpunkts – a) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izslēgt vai ierobežot patērētāja 
juridiskās tiesības attiecībā uz tirgotāju 
vai citu līgumslēdzēju pusi, ja tirgotājs 
pilnībā vai daļēji neizpilda kādu līguma 
noteikumu, vai arī izpilda tos neatbilstoši, 
ieskaitot patērētāja tiesības atlīdzināt 
parādu tirgotājam, ja patērētājs pret viņu 
ir cēlis prasību;

Or.el
(pārcelts no III pielikuma 1. punkta a) apakšpunkta)
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Grozījums Nr. 1552
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 5. apakšpunkts – b) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ļaut tirgotājam paturēt patērētāja 
samaksātās summas, ja pēdējais izlemj 
neslēgt līgumu vai to nepildīt, nedodot 
patērētājam tiesības saņemt kompensāciju 
līdzvērtīgā apjomā, ja tirgotājs nenoslēdz 
vai neizpilda līgumu;

Or.el

(pārcelts no III pielikuma 1. punkta b) apakšpunkta)

Grozījums Nr. 1553
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 5. apakšpunkts – c) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieprasīt jebkuram patērētājam, kurš 
neizpilda pienākumu apmaksāt 
zaudējumus, kuri būtiski pārsniedz 
tirgotājam nodarīto kaitējumu;

Or.el
(pārcelts no III pielikuma 1. punkta c) apakšpunkta)

Grozījums Nr. 1554
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 5. apakšpunkts – d) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ļaut tirgotājam pēc vēlēšanās izbeigt 
līgumu, kad patērētājam nav nodrošinātas 
tādas pašas tiesības;
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Or.el
(pārcelts no III pielikuma 1. punkta d) apakšpunkta)

Grozījums Nr. 1555
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 5. apakšpunkts – e) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) dot iespēju tirgotājam izbeigt 
beztermiņa līgumu bez pamatota 
paziņojuma, izņemot gadījumus, kad 
patērētājs ir nopietni pārkāpis līguma 
noteikumus;

Or.el
(pārcelts no III pielikuma 1. punkta e) apakšpunkta)

Grozījums Nr. 1556
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 5. apakšpunkts – f) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) automātiski atjaunot līgumu, kas 
noslēgts uz noteiktu termiņu, ja patērētājs 
nenorāda citādi un ja līguma noteikumi 
paredz, ka viņam jāziņo par līguma 
izbeigšanu ilgu laiku iepriekš pirms katra 
atjaunošanas perioda beigām;

Or.el
(pārcelts no III pielikuma 1. punkta f) apakšpunkta)

Grozījums Nr. 1557
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 5. apakšpunkts – g) ievilkums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ļaut tirgotājam palielināt cenu, par 
kuru līguma noslēgšanas brīdī panākta 
vienošanās ar patērētāju, nedodot 
patērētājam iespēju izbeigt līgumu;

Or.el
(pārcelts no III pielikuma 1. punkta g) apakšpunkta)

Grozījums Nr. 1558
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 5. apakšpunkts – h) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) dot tirgotājam iespēju nodot kādam 
citam līgumā paredzētos pienākumus bez 
patērētāja piekrišanas;

Or.el
(pārcelts no III pielikuma 1. punkta i) apakšpunkta)

Grozījums Nr. 1559
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 5. apakšpunkts – i) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ļaut tirgotājam vienpusēji mainīt līguma 
noteikumus, ieskaitot produkta vai 
pakalpojuma īpašības;

Or.el
(pārcelts no III pielikuma 1. punkta k) apakšpunkta)
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Grozījums Nr. 1560
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 5. apakšpunkts – j) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) izslēgt vai kavēt patērētāja tiesības 
atsaukties uz juridiskajiem līdzekļiem vai 
izmantot jebkādas citas juridiskās tiesības, 
it īpaši, pieprasot patērētājam iesniegt 
sūdzību šķīrējtiesā, uz ko neattiecas 
juridiskas normas strīdu izšķiršanai;

Or.el
(šis punkts jāpievieno kā jauns II pielikuma punkts)

Grozījums Nr. 1561
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 5. apakšpunkts – k) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) noteikt patērētājam saistības attiecībā 
uz noteikumiem, kas viņam nebija zināmi 
pirms līguma noslēgšanas;

Or.el
(šis punkts jāpievieno kā jauns II pielikuma punkts)

Grozījums Nr. 1562
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 5. apakšpunkts – l. ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) noteikt patērētājam saistības attiecībā 
uz līgumu, kas nekavējoties stājas spēkā, 
tā kā laiku, kurā tirgotājam līgums ir 
saistošs, nosaka tikai pats tirgotājs;
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Or.el
(šis punkts jāpievieno kā jauns II pielikuma punkts)

Grozījums Nr. 1563
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. punkts – 5. apakšpunkts – m) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) pilnvarot tirgotāju noteikt produktu vai 
pakalpojumu cenu piegādes laikā saskaņā 
ar noteikumiem, kas skar tikai tirgotāju;

Or.el
(šis punkts jāpievieno kā jauns II pielikuma punkts)

Grozījums Nr. 1564
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – a) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izslēgt vai ierobežot patērētāja 
juridiskās tiesības attiecībā uz tirgotāju 
vai citu līgumslēdzēju pusi, ja tirgotājs 
pilnībā vai daļēji neizpilda kādu līguma 
noteikumu, vai arī izpilda tos neatbilstoši, 
ieskaitot patērētāja tiesības atlīdzināt 
parādu tirgotājam, ja patērētājs pret viņu 
ir cēlis prasību;

svītrots

Or.el
(pārcelt uz II pielikumu)

Grozījums Nr. 1565
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – a) apakšpunkts 



PE452.545v01-00 204/216 AM\836859LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izslēgt vai ierobežot patērētāja juridiskās 
tiesības attiecībā uz tirgotāju vai citu 
līgumslēdzēju pusi, ja tirgotājs pilnībā vai 
daļēji neizpilda kādu līguma noteikumu, 
vai arī izpilda tos neatbilstoši, ieskaitot 
patērētāja tiesības atlīdzināt parādu 
tirgotājam, ja patērētājs pret viņu ir cēlis 
prasību

a) izslēgt vai neatbilstoši ierobežot 
patērētāja juridiskās tiesības attiecībā uz 
tirgotāju vai citu līgumslēdzēju pusi, ja 
tirgotājs pilnībā vai daļēji neizpilda kādu 
līguma noteikumu, vai arī izpilda tos 
nepietiekami, ieskaitot patērētāja tiesības 
atlīdzināt parādu tirgotājam, ja patērētājs 
pret viņu ir cēlis prasību;

Or.de

Grozījums Nr. 1566
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – b) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ļaut tirgotājam paturēt patērētāja 
samaksātās summas, ja pēdējais izlemj 
neslēgt līgumu vai to nepildīt, nedodot 
patērētājam tiesības saņemt kompensāciju 
līdzvērtīgā apjomā, ja tirgotājs nenoslēdz 
vai neizpilda līgumu;

svītrots

Or.el
(pārcelt uz II pielikumu)

Grozījums Nr. 1567
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – c) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieprasīt jebkuram patērētājam, kurš 
neizpilda pienākumu apmaksāt 
zaudējumus, kuri būtiski pārsniedz 
tirgotājam nodarīto kaitējumu;

svītrots

Or.el



AM\836859LV.doc 205/216 PE452.545v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

(pārcelt uz II pielikumu)

Grozījums Nr. 1568
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – ca) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) piemērot nosacītu maksu, piemēram, 
sodu par līguma noteikumu pārkāpšanu, 
kas ir nepārprotami neproporcionāla 
tirgotājam radītajām izmaksām saistībā ar 
līguma noteikumu pārkāpšanu;

Or.en

Grozījums Nr. 1569
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – cb) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) pieprasīt patērētājam pirkt papildu 
preces vai pakalpojumus, kas nav iekļauti 
galvenā līguma cenā;

Or.en

Grozījums Nr. 1570
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ļaut tirgotājam pēc vēlēšanās izbeigt 
līgumu, kad patērētājam nav nodrošinātas 
tādas pašas tiesības;

svītrots

Or.el
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(pārcelt uz II pielikumu)

Grozījums Nr. 1571
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ļaut tirgotājam pēc vēlēšanās izbeigt 
līgumu, kad patērētājam nav nodrošinātas 
tādas pašas tiesības;

d) ļaut tirgotājam pēc vēlēšanās izbeigt 
līgumu, kad patērētājam nav nodrošinātas 
tādas pašas tiesības, kā arī ļaut tirgotājam, 
ja tas pats pārtrauc līgumu, paturēt 
summas, kas samaksātas par tā vēl 
nesniegtajiem pakalpojumiem;

Or.en

Grozījums Nr. 1572
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – e) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) dot iespēju tirgotājam izbeigt 
beztermiņa līgumu bez pamatota 
paziņojuma, izņemot gadījumus, kad 
patērētājs ir nopietni pārkāpis līguma 
noteikumus;

svītrots

Or.el
(pārcelts uz II pielikumu)

Grozījums Nr. 1573
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – f) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) automātiski atjaunot līgumu, kas svītrots
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noslēgts uz noteiktu termiņu, ja patērētājs 
nenorāda citādi un ja līguma noteikumi 
paredz, ka viņam jāziņo par līguma 
izbeigšanu ilgu laiku iepriekš pirms katra 
atjaunošanas perioda beigām;

Or.el
(pārcelt uz II pielikumu)

Grozījums Nr. 1574
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – g) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ļaut tirgotājam palielināt cenu, par 
kuru līguma noslēgšanas brīdī panākta 
vienošanās ar patērētāju, nedodot 
patērētājam iespēju izbeigt līgumu;

svītrots

Or.el
(pārcelts uz II pielikumu)

Grozījums Nr. 1575
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – g) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ļaut tirgotājam palielināt cenu, par kuru 
līguma noslēgšanas brīdī panākta 
vienošanās ar patērētāju, nedodot 
patērētājam iespēju izbeigt līgumu;

g) ļaut tirgotājam palielināt cenu, par kuru 
līguma noslēgšanas brīdī panākta 
vienošanās ar patērētāju, vairāk nekā par 
5 %, nedodot patērētājam iespēju izbeigt 
līgumu;

Or.de



PE452.545v01-00 208/216 AM\836859LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 1576
Catherine Soullie

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – g) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ļaut tirgotājam palielināt cenu, par kuru 
līguma noslēgšanas brīdī panākta 
vienošanās ar patērētāju, nedodot 
patērētājam iespēju izbeigt līgumu;

g) ļaut tirgotājam palielināt cenu, par kuru 
līguma noslēgšanas brīdī panākta 
vienošanās ar patērētāju, nedodot 
patērētājam iespēju šā palielinājuma 
rezultātā izbeigt līgumu;

Or.en

Grozījums Nr. 1577
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – i) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) dot tirgotājam iespēju nodot kādam 
citam līgumā paredzētos pienākumus bez 
patērētāja piekrišanas;

svītrots

Or.el
(pārcelts uz II pielikumu)

Grozījums Nr. 1578
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – i) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) dot tirgotājam iespēju nodot kādam 
citam līgumā paredzētos pienākumus bez 
patērētāja piekrišanas;

i) ir paredzēta iespēja, ka tirgotājs var
nodot trešai personai savus līgumā 
paredzētos pienākumus bez patērētāja 
piekrišanas, ja iespējams, ka tas samazina 
patērētāja drošību;

Or.de
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Grozījums Nr. 1579
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – k) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) ļaut tirgotājam vienpusēji mainīt 
līguma noteikumus, ieskaitot produkta vai 
pakalpojuma īpašības;

svītrots

Or.el
(pārcelt uz II pielikumu)

Grozījums Nr. 1580
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – ka) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) dot tirgotājam iespēju vienpusēji, bez 
derīga pamatojuma mainīt produkta vai 
sniedzamā pakalpojuma īpašības;

Or.en

Grozījums Nr. 1581
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – la) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) padarīt vienošanos saistošu 
patērētājam, lai gan tirgotāja sniegtie 
pakalpojumi attiecas uz apstākli, kura 
īstenošana ir atkarīga tikai no viņa paša 
gribas;

Or.en
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Grozījums Nr. 1582
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – lb) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

lb) neapstrīdami uzskatīt vienošanos ar 
patērētāju par noteikumiem, ar ko viņam 
nebija reālas iespējas iepazīties pirms 
līguma noslēgšanas;

Or.en

Grozījums Nr. 1583
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – lc) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

lc) dot iespēju tirgotājam ierobežot 
produkta saskaņoto sniegumu vai 
pārmērīgi ierobežot digitālo produktu 
savietojamību ar aparatūru un 
programmatūru;

Or.en

Grozījums Nr. 1584
Zuzana Roithová

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – ld) apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ld) ierobežot digitālo produktu 
izmantošanu ar autortiesību likumu;

Or.en
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Grozījums Nr. 1585
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – 12. apakšpunkts – a) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieprasīt patērētājam maksāt iepriekš 
noteiktu summu, ja viņš vēlas izbeigt 
līgumu;

Or.el
(šis punkts jāpievieno kā jauns 1. punkta apakšpunkts)

Grozījums Nr. 1586
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – 12. apakšpunkts – b) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pieprasīt spēkā esības procedūras 
līgumam, kam saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem nav noteikumu, vai pakļaut 
patērētājus pārmērīgām prasībām par 
viņu līgumsaistību izpildi;

Or.el
(šis punkts jāpievieno kā jauns 1. punkta apakšpunkts)

Grozījums Nr. 1587
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – 12. apakšpunkts – c) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atļaut tirgotājam pieprasīt pārmērīgas 
finansiālās garantijas no patērētāja vai 
pieprasīt patērētājam ievērot pārmērīgas 
atbilstības prasības;

Or.el
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(šis punkts jāpievieno kā jauns 1. punkta apakšpunkts)

Grozījums Nr. 1588
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – 12. apakšpunkts – d) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) dot iespēju tirgotājam nekavējoties 
izbeigt līgumu vai izbeigt to neatbilstošā 
laika posmā pēc paziņojuma saņemšanas, 
nesniedzot atbilstošu kompensāciju, pat ja 
saistībā ar šo līgumu patērētājam bija 
jāizdod ievērojama naudas summa;

Or.el
(šis punkts jāpievieno kā jauns 1. punkta apakšpunkts)

Grozījums Nr. 1589
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – 12. apakšpunkts – e) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) prasīt patērētājam maksāt pārmērīgu 
avansu, pirms tirgotājs izpilda savas 
saistības;

Or.el
(šis punkts jāpievieno kā jauns 1. punkta apakšpunkts)

Grozījums Nr. 1590
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – 12. apakšpunkts – f) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ļaut tirgotājam izbeigt uz noteiktu laiku 
noslēgtu līgumu, nesamaksājot 
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patērētājam kompensāciju, izņemot 
nepārvaramas varas apstākļus;

Or.el
(šis punkts jāpievieno kā jauns 1. punkta apakšpunkts)

Grozījums Nr. 1591
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – 12. apakšpunkts – g) ievilkums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) pieprasīt patērētājam maksāt 
kompensāciju tirgotājam gadījumā, ja 
vienpusēji tiek izbeigts beztermiņa līgums;

Or.el
(šis punkts jāpievieno kā jauns 1. punkta apakšpunkts)

Grozījums Nr. 1592
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā pielikuma 1. punkta e) apakšpunktu 
nepiemēro noteikumiem, ar kuriem 
finanšu pakalpojumu piegādātājs atstāj 
sev tiesības bez paziņošanas vienpusēji 
izbeigt beztermiņa līgumu, ar nosacījumu, 
ka šim piegādātājam ir nekavējoties par to 
jāinformē otra līgumslēdzēja puse vai 
puses.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 1593
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 3. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā pielikuma 1. punkta g) apakšpunktu 
nepiemēro:

svītrots

a) darījumiem ar vērtspapīriem, finanšu 
instrumentiem un citiem produktiem vai 
pakalpojumiem, ja cena ir saistīta ar 
izmaiņām kotēšanā biržā vai biržas 
indeksā, vai kursu kapitāla tirgū, ko 
tirgotājs nekontrolē;
b) līgumiem par ārzemju valūtas, 
ceļojumu čeku vai ārzemju valūtā izteiktu 
starptautisku maksājumu pieprasījumu 
pirkšanu vai pārdošanu;
c) līguma punktiem par cenu indeksāciju, 
ja tā ir likumīga, ar nosacījumu, ka ir 
skaidri aprakstīts veids, kādā cenas 
mainās.

Or.en

Grozījums Nr. 1594
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 4. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā pielikuma 1. punkta k) apakšpunktu 
nepiemēro:

svītrots

a) noteikumiem, ar kuriem finanšu 
pakalpojumu piegādātājs patur tiesības 
bez paziņošanas izmainīt procentu likmi, 
ko maksā patērētājs, vai kas jāsamaksā 
patērētājam, vai arī citas samaksas par 
finanšu pakalpojumiem lielumu, ja tam ir 
pamatots iemesls, ar nosacījumu, ka šim 
piegādātājam ir pie pirmās izdevības par 
to jāinformē otra līgumslēdzēja puse vai 
puses un ka tā (tās) var nekavējoties brīvi 
lauzt līgumu;
b) darījumiem ar vērtspapīriem, finanšu 
instrumentiem un citiem produktiem vai 
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pakalpojumiem, ja cena ir saistīta ar 
izmaiņām kotēšanā biržā vai biržas 
indeksā, vai kursu kapitāla tirgū, ko 
tirgotājs nekontrolē;
c) līgumiem par ārzemju valūtas, 
ceļojumu čeku vai ārzemju valūtā izteiktu 
starptautisku maksājumu pieprasījumu 
pirkšanu vai pārdošanu;
d) noteikumiem, ar kuriem tirgotājs patur 
tiesības vienpusēji izmainīt beztermiņa 
līguma nosacījumus, ar noteikumu, ka 
tam laikus jāinformē patērētājs un ka 
patērētājs var brīvi lauzt līgumu.

Or.en

Grozījums Nr. 1595
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
3. pielikums – 4. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā pielikuma 1. punkta k) apakšpunktu 
nepiemēro:

svītrots

a) noteikumiem, ar kuriem finanšu 
pakalpojumu piegādātājs patur tiesības 
bez paziņošanas izmainīt procentu likmi, 
ko maksā patērētājs, vai kas jāsamaksā 
patērētājam, vai arī citas samaksas par 
finanšu pakalpojumiem lielumu, ja tam ir 
pamatots iemesls, ar nosacījumu, ka šim 
piegādātājam ir pie pirmās izdevības par 
to jāinformē otra līgumslēdzēja puse vai 
puses un ka tā (tās) var nekavējoties brīvi 
lauzt līgumu;
b) darījumiem ar vērtspapīriem, finanšu 
instrumentiem un citiem produktiem vai 
pakalpojumiem, ja cena ir saistīta ar 
izmaiņām kotēšanā biržā vai biržas 
indeksā, vai kursu kapitāla tirgū, ko 
tirgotājs nekontrolē;
c) līgumiem par ārzemju valūtas, 
ceļojumu čeku vai ārzemju valūtā izteiktu 
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starptautisku maksājumu pieprasījumu 
pirkšanu vai pārdošanu;
d) noteikumiem, ar kuriem tirgotājs patur 
tiesības vienpusēji izmainīt beztermiņa 
līguma nosacījumus, ar noteikumu, ka 
tam laikus jāinformē patērētājs un ka 
patērētājs var brīvi lauzt līgumu.

Or.en


