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Grozījums Nr. 1
Ashley Fox

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā līgumtiesības ir valsts līmeņa 
regulējuma būtiskākais elements attiecībā 
uz uzņēmumu un patērētāju izturēšanos 
tirgos, kur tie veic darījumus; tā kā 27 
dažādu tiesību sistēmu un risku un 
izmaksu dēļ, ko rada pārrobežu darījumi,
saglabājas iekšējā tirgus sadrumstalotība;

A. tā kā daudzu faktoru, tostarp spēkā 
esošo tiesību aktu neīstenošanas dēļ 
vienotā tirgus jomā saglabājas vienotā
tirgus sadrumstalotība;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā līgumtiesības ir valsts līmeņa 
regulējuma būtiskākais elements attiecībā 
uz uzņēmumu un patērētāju izturēšanos 
tirgos, kur tie veic darījumus; tā kā 27 
dažādu tiesību sistēmu un risku un 
izmaksu dēļ, ko rada pārrobežu darījumi,
saglabājas iekšējā tirgus sadrumstalotība;

A. tā kā daudzu faktoru, tostarp spēkā 
esošo tiesību aktu neīstenošanas dēļ 
vienotā tirgus jomā saglabājas vienotā
tirgus sadrumstalotība;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Heide Rühle

Atzinuma projekts
A apsvērums
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Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā līgumtiesības ir valsts līmeņa 
regulējuma būtiskākais elements attiecībā 
uz uzņēmumu un patērētāju izturēšanos 
tirgos, kur tie veic darījumus; tā kā 27 
dažādu tiesību sistēmu un risku un 
izmaksu dēļ, ko rada pārrobežu darījumi,
saglabājas iekšējā tirgus sadrumstalotība;

A. tā kā nepieciešams plašāks pētījums, lai 
labāk izprastu, kāpēc saglabājas iekšējā 
tirgus sadrumstalotība un kā labāk risināt 
šīs problēmas, tostarp, kā nodrošināt 
spēkā esošo tiesību aktu īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā līgumtiesības ir valsts līmeņa 
regulējuma būtiskākais elements attiecībā 
uz uzņēmumu un patērētāju izturēšanos 
tirgos, kur tie veic darījumus; tā kā 27 
dažādu tiesību sistēmu un risku un 
izmaksu dēļ, ko rada pārrobežu darījumi,
saglabājas iekšējā tirgus sadrumstalotība;

A. tā kā nepieciešams plašāks pētījums, lai 
labāk izprastu, kāpēc saglabājas iekšējā 
tirgus sadrumstalotība un kā labāk risināt 
šīs problēmas, tostarp, kā nodrošināt 
spēkā esošo tiesību aktu, piemēram, 
Direktīvas par  pakalpojumiem iekšējā 
tirgū (2006/123/EK) īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Louis Grech

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.a tā kā visacīmredzamākie traucējumi, 
ar kuriem sastopas patērētāji un MVU 
attiecībā uz vienoto Eiropas tirgu, ir 
līgumattiecību sarežģītība, negodīgi 
līgumu noteikumi un nosacījumi, 
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neatbilstīga un nepietiekama informācija 
un laikietilpīga procedūra;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā, izstrādājot vienotas Eiropas 
līgumtiesības, labumu jo īpaši gūtu 
patērētāji, jo viņi varētu pilnā apmērā 
izmantot iekšējā tirgus priekšrocības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 7
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā, izstrādājot vienotas Eiropas 
līgumtiesības, labumu jo īpaši gūtu 
patērētāji, jo viņi varētu pilnā apmērā 
izmantot iekšējā tirgus priekšrocības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 8
Ashley Fox

Atzinuma projekts
B apsvērums
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Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā, izstrādājot vienotas Eiropas 
līgumtiesības, labumu jo īpaši gūtu 
patērētāji, jo viņi varētu pilnā apmērā
izmantot iekšējā tirgus priekšrocības;

B. tā kā no pasākumu kopuma (lai radītu 
saskaņotāku un konsekventāku 
regulējumu un standarta noteikumus un 
nosacījumus) labumu jo īpaši gūtu 
patērētāji un uzņēmumi, jo viņi varētu 
plašāk izmantot vienoto tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā, izstrādājot vienotas Eiropas 
līgumtiesības, labumu jo īpaši gūtu 
patērētāji, jo viņi varētu pilnā apmērā
izmantot iekšējā tirgus priekšrocības;

B. tā kā, izstrādājot vienotas Eiropas 
līgumtiesības, labumu gūtu patērētāji un 
tās jo īpaši veicinātu intensīvāku un 
vieglāk pieejamu pārrobežu tirdzniecību 
iekšējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Heide Rühle

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā, izstrādājot vienotas Eiropas 
līgumtiesības, labumu jo īpaši gūtu 
patērētāji, jo viņi varētu pilnā apmērā
izmantot iekšējā tirgus priekšrocības;

B. tā kā no pasākumu kopuma (lai radītu 
saskaņotāku un konsekventāku 
regulējumu un standarta noteikumus un 
nosacījumus) labumu jo īpaši gūtu 
patērētāji un uzņēmumi, jo viņi varētu 
plašāk izmantot vienoto tirgu;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Toine Manders

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā, izstrādājot vienotas Eiropas 
līgumtiesības, labumu jo īpaši gūtu 
patērētāji, jo viņi varētu pilnā apmērā 
izmantot iekšējā tirgus priekšrocības;

B. tā kā, izstrādājot vienotas Eiropas 
līgumtiesības, labumu jo īpaši gūs
patērētāji, jo viņi varēs pilnā apmērā 
izmantot iekšējā tirgus priekšrocības;

Or. nl

Grozījums Nr. 12
Ashley Fox

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā Komisija tās Zaļajā grāmatā1

piedāvā vairākas iespējas tāda tiesību akta 
izstrādāšanai, kas reglamentētu Eiropas 
līgumtiesības, lai varētu palīdzēt ES atlabt 
no ekonomiskās krīzes, paplašināt 
uzņēmējdarbību un nostiprināt iedzīvotāju 
uzticēšanos iekšējam tirgum;

C. tā kā Komisija tās Zaļajā grāmatā1

piedāvā vairākas iespējas tāda tiesību akta 
izstrādāšanai, kas reglamentētu Eiropas 
līgumtiesības, lai varētu paplašināt 
uzņēmējdarbību un nostiprināt iedzīvotāju 
uzticēšanos vienotajam tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Heide Rühle

Atzinuma projekts
C apsvērums



PE460.655v02-00 8/45 AM\859295LV.doc

LV

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā Komisija tās Zaļajā grāmatā1

piedāvā vairākas iespējas tāda tiesību akta 
izstrādāšanai, kas reglamentētu Eiropas 
līgumtiesības, lai varētu palīdzēt ES atlabt 
no ekonomiskās krīzes, paplašināt 
uzņēmējdarbību un nostiprināt iedzīvotāju 
uzticēšanos iekšējam tirgum;

C. tā kā Komisija tās Zaļajā grāmatā1

piedāvā vairākas iespējas tāda tiesību akta 
izstrādāšanai, kas reglamentētu Eiropas 
līgumtiesības, lai varētu palīdzēt paplašināt 
uzņēmējdarbību un nostiprināt iedzīvotāju 
uzticēšanos iekšējam tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā Komisija tās Zaļajā grāmatā 
piedāvā vairākas iespējas tāda tiesību akta 
izstrādāšanai, kas reglamentētu Eiropas 
līgumtiesības, lai varētu palīdzēt ES atlabt 
no ekonomiskās krīzes, paplašināt 
uzņēmējdarbību un nostiprināt iedzīvotāju 
uzticēšanos iekšējam tirgum;

C. tā kā Komisija tās Zaļajā grāmatā1

piedāvā vairākas iespējas tāda tiesību akta 
izstrādāšanai, kas reglamentētu Eiropas 
līgumtiesības, lai varētu palīdzēt paplašināt 
uzņēmējdarbību un nostiprināt iedzīvotāju 
uzticēšanos vienotajam tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Ashley Fox

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā sarunas par Patērētāju aizsardzības 
direktīvu2 parādījušas saskaņošanas 
uzsākšanas grūtības un koncepcijas 
robežas līgumtiesību jomā, tomēr pilnībā

D. tā kā sarunas par Patērētāju aizsardzības 
direktīvu2 parādījušas, cik grūti ir pilnībā 
saskaņot patērētāju aizsardzību 
līgumtiesībās to sarežģītības dēļ,
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neatsakoties no kopīgiem centieniem 
augsta līmeņa patērētāju aizsardzības 
standartu noteikšanā Eiropā;

neatsakoties no kopīgiem centieniem 
augsta līmeņa patērētāju aizsardzības 
standartu noteikšanā Eiropā un kā tās 
ierobežo šo procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Heide Rühle

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā sarunas par Patērētāju aizsardzības 
direktīvu parādījušas saskaņošanas 
uzsākšanas grūtības un koncepcijas robežas 
līgumtiesību jomā, tomēr pilnībā 
neatsakoties no kopīgiem centieniem 
augsta līmeņa patērētāju aizsardzības 
standartu noteikšanā Eiropā;

D. tā kā sarunas par Patērētāju aizsardzības 
direktīvu parādījušas saskaņošanas 
uzsākšanas grūtības un koncepcijas robežas 
līgumiem piemērojamo patērētāju 
aizsardzības tiesību jomā, tomēr pilnībā 
neatsakoties no kopīgiem centieniem 
augsta līmeņa patērētāju aizsardzības 
standartu noteikšanā Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā sarunas par Patērētāju aizsardzības 
direktīvu parādījušas saskaņošanas 
uzsākšanas grūtības un koncepcijas robežas 
līgumtiesību jomā, tomēr pilnībā 
neatsakoties no kopīgiem centieniem 
augsta līmeņa patērētāju aizsardzības 
standartu noteikšanā Eiropā;

D. tā kā sarunas par Patērētāju aizsardzības 
direktīvu parādījušas pilnīgas saskaņošanas 
uzsākšanas grūtības un koncepcijas robežas 
līgumiem piemērojamo patērētāju 
aizsardzības tiesību jomā to sarežģītības 
dēļ, tomēr pilnībā neatsakoties no 
kopīgiem centieniem augsta līmeņa 
patērētāju aizsardzības standartu 
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noteikšanā Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā sarunas par Patērētāju 
aizsardzības direktīvu1 parādījušas 
saskaņošanas uzsākšanas grūtības un 
koncepcijas robežas līgumtiesību jomā, 
tomēr pilnībā neatsakoties no kopīgiem 
centieniem augsta līmeņa patērētāju 
aizsardzības standartu noteikšanā Eiropā;

D. tā kā sarunas par patērētāju tiesību1

direktīvu parādījušas saskaņošanas 
uzsākšanas grūtības un koncepcijas robežas 
līgumtiesību jomā, tomēr pilnībā 
neatsakoties no kopīgiem centieniem 
augsta līmeņa patērētāju aizsardzības 
standartu noteikšanā Eiropā;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Toine Manders

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D: tā kā sarunas par Patērētāju aizsardzības 
direktīvu2 parādījušas saskaņošanas 
uzsākšanas grūtības un koncepcijas robežas 
līgumtiesību jomā, tomēr pilnībā 
neatsakoties no kopīgiem centieniem 
augsta līmeņa patērētāju aizsardzības 
standartu noteikšanā Eiropā; 

D. tā kā sarunas par Patērētāju aizsardzības 
direktīvu parādījušas, cik lielas 
priekšrocības tā paredz, bet arī tās
saskaņošanas uzsākšanas grūtības un 
koncepcijas robežas līgumtiesību jomā, 
tomēr pilnībā neatsakoties no kopīgiem 
centieniem augsta līmeņa patērētāju 

                                               
1 COM(2010)0614.
2 COM(2010)0614.
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aizsardzības standartu noteikšanā Eiropā;

Or. nl

Grozījums Nr. 20
Ashley Fox

Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā šā procesa rezultātā Eiropas
likumdevējam formāli jāpieņem labi
pārdomātas un vajadzības gadījumā 
grozītas Eiropas līgumtiesības, lai šim 
procesam piešķirtu politisku likumību un 
atbalstu,

E. tā kā šā procesa rezultātā Eiropas
likumdevējiem formāli jāpieņem
reālistisks, realizējams, samērīgs un labi
pārdomāts un grozīts tiesību akts;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā šā procesa rezultātā Eiropas 
likumdevējam formāli jāpieņem labi 
pārdomātas un vajadzības gadījumā 
grozītas Eiropas līgumtiesības, lai šim 
procesam piešķirtu politisku likumību un 
atbalstu,

E. tā kā šā procesa rezultātā Eiropas 
likumdevējam formāli jāpieņem labi 
pārdomātas, sīki izstrādātā ietekmes 
novērtējumā izvērtētas un vajadzības 
gadījumā grozītas Eiropas līgumtiesības, 
lai šim procesam nodrošinātu efektivitāti, 
kā arī politisku likumību un atbalstu,

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā šā procesa rezultātā Eiropas
likumdevējam formāli jāpieņem labi
pārdomātas un vajadzības gadījumā
grozītas Eiropas līgumtiesības, lai šim 
procesam piešķirtu politisku likumību un 
atbalstu,

E. tā kā šā procesa rezultātā Eiropas
likumdevējiem formāli jāpieņem
reālistisks, realizējams, samērīgs un labi
pārdomāts un vajadzības gadījumā grozīts 
tiesību akts Eiropas līgumtiesību jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Toine Manders

Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā šā procesa rezultātā Eiropas 
likumdevējam formāli jāpieņem labi 
pārdomātas un vajadzības gadījumā 
grozītas Eiropas līgumtiesības, lai šim 
procesam piešķirtu politisku likumību un 
atbalstu,

E. tā kā šā procesa rezultātā jānodrošina 
labi pārdomātas Eiropas līgumtiesības un 
par to priekšrocībām pozitīvā veidā 
jāinformē plaša sabiedrība, lai šim 
procesam piešķirtu politisku likumību un 
atbalstu,

Or. nl

Grozījums Nr. 24
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē debates par Zaļo grāmatu 
un vēlas, lai Komisijas kompetentie 
departamenti veiktu šo debašu rezultātu 

1. atzinīgi vērtē debates par Zaļo grāmatu 
un vēlas, lai Komisijas kompetentie 
departamenti veiktu šo debašu rezultātu 
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pamatīgu analīzi; pamatīgu analīzi; aicina Eiropas Komisiju 
sniegt visu ierosināto iespēju padziļinātu 
ietekmes novērtējumu, īpaši apsverot 
tirgus dalībnieku pašreizējo vajadzību 
novērtējumu, varbūtējos izdevumus, kā 
arī katras iespējas pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Catherine Stihler, Ashley Fox

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē debates par Zaļo grāmatu
un vēlas, lai Komisijas kompetentie 
departamenti veiktu šo debašu rezultātu 
pamatīgu analīzi;

1. uzsver nepieciešamību rīkot debates par 
visām Zaļajā grāmatā iekļautajām 
iespējām un vēlas, lai Komisijas 
kompetentie departamenti veiktu šo debašu 
rezultātu pamatīgu analīzi; turklāt uzsver, 
ka nepieciešams pamatīgs ietekmes 
novērtējums, lai konstatētu, kā tiks 
ietekmētas visas iesaistītas puses, tostarp 
MVU, un precīzi aprēķinātu katra 
Komisijas priekšlikuma īstenošanas 
radītās izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Emma McClarkin, Ashley Fox

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka pamatīgs ietekmes 
novērtējums, ar kuru vienādā mērā 
pārbaudītu visas Zaļajā grāmatā 
paredzētās politiskās iespējas, tostarp 
iespēju neveikt nekādas darbības, rūpīgi 
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jānovērtē Eiropas Parlamentam un visām 
iesaistītajām komitejām, pirms tiek 
izdarīta galīgā izvēle par ieteikumu un 
tiek uzsākts darbs pie kādas no 
politiskajām iespējām;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Heide Rühle

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a mudina Komisiju veikt pamatīgu
ietekmes novērtējumu attiecībā uz iespēju, 
kas tiek uzskatīta par vispiemērotāko; šajā 
ietekmes novērtējumā būtu cita starpā 
jāiekļauj vispiemērotākā juridiskā pamata 
noteikšana, ietekme sociālajā un 
ekonomikas jomā, saskanība ar spēkā 
esošajiem ES, starptautisko un privāto 
tiesību aktiem, iespējamās strīdu 
izšķiršanas sistēmas patērētāju un 
uzņēmumu konfliktu gadījumos par 
fakultatīvo instrumentu izvēli un 
piemērošanu; ietekmes novērtējums būtu 
jāpabeidz un visas šaubas jāapspriež, 
pirms tiek uzsākts darbs par politiskajām 
iespējām;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver saimniecisko nozīmi, kāda ir 
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MVU un amatniecības uzņēmumiem 
Eiropas ekonomikā; tāpēc uzsver 
nepieciešamību nodrošināt, ka ar Mazās 
uzņēmējdarbības aktu veicinātais princips 
„vispirms domāt par mazajiem 
uzņēmumiem” patiešām tiek arī īstenots 
un uzskatīts par prioritāti debatēs par ES 
iniciatīvām, kas saistītas ar 
līgumtiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Heide Rühle

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka pamatīgs ietekmes 
novērtējums, ar kuru vienādā mērā 
pārbaudītu visas Zaļajā grāmatā 
paredzētās politiskās iespējas, tostarp 
iespēju neveikt nekādas darbības, rūpīgi 
jānovērtē Eiropas Parlamentam un visām 
iesaistītajām komitejām, pirms tiek 
izdarīta galīgā izvēle par ieteikumu un 
tiek uzsākts darbs pie kādas no 
politiskajām iespējām;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Ashley Fox

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka fakultatīvu Eiropas 
līgumtiesību izstrādāšana varētu būt 
nozīmīgs ieguvums iekšēja tirgus labākai 

2. uzskata, ka  pasākumu kopuma, lai 
radītu saskaņotāku un konsekventāku 
regulējumu un standarta noteikumus un 
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darbībai un ka Parlamentam un Padomei 
beigu beigās vajadzētu būt atbildīgiem par 
šā tiesību akta juridisko formu un 
materiāltiesisko apjomu;

nosacījumus, izstrādāšana varētu būt 
samērīgs un reālistisks paņēmiens vienotā
tirgus labākai darbībai; uzsver ka 
nevajadzētu atbalstīt iespēju, kas 
paredzētu plašāku iejaukšanos, nekā to, 
kas paredzeta pasākumu kopuma; 
uzskata, ka pastāv daudzi citi pārrobežu 
tirdzniecības šķēršļi, tostarp valodas 
barjeras, piegādes, izmaksas, patērētāju 
izvēle un kultūra, kurus nevar atrisināt, 
pieņemot līgumtiesību aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka fakultatīvu Eiropas 
līgumtiesību izstrādāšana varētu būt 
nozīmīgs ieguvums iekšēja tirgus labākai 
darbībai un ka Parlamentam un Padomei 
beigu beigās vajadzētu būt atbildīgiem par 
šā tiesību akta juridisko formu un 
materiāltiesisko apjomu;

svītrots 

Or. en

Grozījums Nr. 32
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka fakultatīvu Eiropas 
līgumtiesību izstrādāšana varētu būt 
nozīmīgs ieguvums iekšēja tirgus labākai 
darbībai un ka Parlamentam un Padomei 

2. uzskata, ka fakultatīvu Eiropas 
līgumtiesību vai papildu pasākumu 
kopuma izstrādāšana varētu būt nozīmīgs 
ieguvums iekšējā tirgus labākai darbībai un 
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beigu beigās vajadzētu būt atbildīgiem par 
šā tiesību akta juridisko formu un 
materiāltiesisko apjomu;

ka Parlamentam un Padomei beigu beigās 
vajadzētu būt atbildīgiem par šā tiesību 
akta juridisko formu un materiāltiesisko 
apjomu;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka fakultatīvu Eiropas 
līgumtiesību izstrādāšana varētu būt 
nozīmīgs ieguvums iekšēja tirgus labākai 
darbībai un ka Parlamentam un Padomei 
beigu beigās vajadzētu būt atbildīgiem par 
šā tiesību akta juridisko formu un 
materiāltiesisko apjomu;

2. uzskata, ka fakultatīvu līgumtiesību 
juridiska instrumenta izstrādāšana ES 
līmenī („28. režīms”) varētu tikt apsvērta 
kā iespēja iekšējā tirgus labākai darbībai 
un ka Eiropas Parlamentam un Padomei 
beigu beigās vajadzētu būt atbildīgiem par 
šā tiesību akta juridisko formu un 
materiāltiesisko apjomu; tomēr uzsver, ka 
šāda iespēja vispirms rūpīgi jāizvērtē, lai 
nodrošinātu, ka tā dos pievienoto vērtību 
gan uzņēmumiem, gan patērētājiem, un 
noteiktu un precizētu potenciālo 
mijiedarbību ar spēkā esošajiem ES 
tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Heide Rühle

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka fakultatīvu Eiropas 
līgumtiesību izstrādāšana varētu būt 
nozīmīgs ieguvums iekšēja tirgus labākai 
darbībai un ka Parlamentam un Padomei 

2. uzskata, ka pasākumu kopuma
izstrādāšana, iestādēm savstarpēji 
sadarbojoties, varētu būt nozīmīgs 
ieguvums iekšējā tirgus labākai darbībai, 
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beigu beigās vajadzētu būt atbildīgiem par 
šā tiesību akta juridisko formu un 
materiāltiesisko apjomu;

veicinot jauno tiesību aktu lielāku 
saskanību, un ka Parlamentam un Padomei 
beigu beigās vajadzētu būt atbildīgiem par 
šā tiesību akta juridisko formu un 
materiāltiesisko apjomu; papildu 
iniciatīvas, lai palīdzētu MVU iesaistīties 
pārrobežu tirdzniecībā, varētu aptvert  
tādu standarta noteikumu un nosacījumu 
izstrādāšanu, kas jāizmanto pastāvošo 
tiesību sistēmu piemērojamos tiesību 
aktos;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka fakultatīvu Eiropas 
līgumtiesību izstrādāšana varētu būt 
nozīmīgs ieguvums iekšēja tirgus labākai 
darbībai un ka Parlamentam un Padomei 
beigu beigās vajadzētu būt atbildīgiem par 
šā tiesību akta juridisko formu un 
materiāltiesisko apjomu;

2. uzskata, ka  pasākumu kopuma, lai 
radītu saskaņotākus un konsekventākus 
tiesību aktus un standarta noteikumus un 
nosacījumus, izstrādāšana varētu būt 
samērīgs un reālistisks paņēmiens vienotā
tirgus labākai darbībai; atgādina, ka 
pastāv daudzi citi pārrobežu tirdzniecības 
šķēršļi, tostarp valodas barjeras, piegādes 
izmaksas, patērētāju izvēle un kultūra, 
kurus nevar atrisināt, pieņemot 
līgumtiesību aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Toine Manders

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka fakultatīvu Eiropas 
līgumtiesību izstrādāšana varētu būt
nozīmīgs ieguvums iekšēja tirgus labākai 
darbībai un ka Parlamentam un Padomei 
beigu beigās vajadzētu būt atbildīgiem par 
šā tiesību akta juridisko formu un 
materiāltiesisko apjomu;

2. uzskata, ka regulas projekta 
sagatavošana fakultatīvām Eiropas 
līgumtiesībām būtu nozīmīgs ieguvums 
iekšējā tirgus labākai darbībai, apsverot 
priekšrocības no uzņēmumu viedokļa 
(izmaksu samazināšanās, izvairoties no 
kolīziju normām), no patērētāju viedokļa 
(juridiskā noteiktība, uzticamība, augsts 
patērētāju aizsardzības līmenis), kā arī no 
dalībvalstu tiesu sistēmu viedokļa 
(turpmāk vairs nebūtu nepieciešams pētīt 
ārvalstu tiesības),un ka Parlamentam un 
Padomei beigu beigās vajadzētu būt 
atbildīgiem par šā tiesību akta juridisko 
formu un materiāltiesisko apjomu;

Or. nl

Grozījums Nr. 37
Louis Grech

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a mudina Komisiju sadarboties ar 
dalībvalstīm, lai testētu kvalitāti un 
pārbaudēs noskaidrotu, vai ierosinātie 
Eiropas līgumtiesību instrumenti ir 
lietotājiem ērti izmantojami, pilnībā 
atspoguļo iedzīvotāju intereses, procesā 
paredzot pievienoto vērtību patērētājiem 
un uzņēmumiem, nostiprinot vienoto tirgu 
un sekmējot pārrobežu komerciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Louis Grech

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina Komisiju attiecībā uz Eiropas 
līgumtiesību iniciatīvu pārbaudīt dažādās 
grūtības, ar kurām patērētāji un 
uzņēmumi sastopas pārrobežu komercijā, 
jo īpaši tās, kas saistītas ar ieguldījumiem, 
maksājumiem, piegādi, valodas barjerām, 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un 
atšķirībām juridiskajās, administratīvajās 
un kultūras tradīcijās;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka Eiropas līgumtiesības ir 
vienots un papildu piedāvājums, lai 
reglamentētu pārrobežu līgumu slēgšanu, 
atstājot dalībvalstu ziņā jautājumu, vai šīs 
tiesības piemērot arī attiecībā uz valsts 
iekšienē slēdzamajiem līgumiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 40
Ashley Fox

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka Eiropas līgumtiesības ir
vienots un papildu piedāvājums, lai 
reglamentētu pārrobežu līgumu slēgšanu, 
atstājot dalībvalstu ziņā jautājumu, vai šīs 
tiesības piemērot arī attiecībā uz valsts 
iekšienē slēdzamajiem līgumiem;

3. uzskata, ka Eiropas līgumtiesību 
izstrādāšana veidotu papildu un ārkārtīgi 
dārgu tiesību atsevišķu sistēmu, lai 
reglamentētu pārrobežu līgumu slēgšanu, 
kas radītu papildu komplicētību, un 
apgrūtinātu patērētāju iespējas piekrist 
tās izmantošanai, balstoties uz 
informāciju, kamēr instrumentu kopums 
saskanīgāka un saskaņotāka regulējuma 
un līgumu standarta noteikumu un 
nosacījumu radīšana šādu situāciju 
neizveidotu, tādēļ instrumentu kopums 
būtu daudz reālistiskāks, samērīgāks un 
labāk realizējams risinājums;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka Eiropas līgumtiesības ir
vienots un papildu piedāvājums, lai 
reglamentētu pārrobežu līgumu slēgšanu, 
atstājot dalībvalstu ziņā jautājumu, vai šīs 
tiesības piemērot arī attiecībā uz valsts 
iekšienē slēdzamajiem līgumiem;

3. uzskata, ka Eiropas līgumtiesību 
izstrādāšanu nevajadzētu atbalstīt, jo tās 
veidotu papildu un atsevišķu, ārkārtīgi 
dārgu un ļoti sarežģītu juridisko sistēmu, 
lai reglamentētu pārrobežu līgumu 
slēgšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka Eiropas līgumtiesības ir 
vienots un papildu piedāvājums, lai 
reglamentētu pārrobežu līgumu slēgšanu, 
atstājot dalībvalstu ziņā jautājumu, vai šīs 
tiesības piemērot arī attiecībā uz valsts 
iekšienē slēdzamajiem līgumiem;

3. uzskata — ja šāds fakultatīvs juridisks 
līgumtiesību instruments tiek noteikts ES 
līmenī, tas būtu jāatzīst par papildu, 
alternatīvu un atsevišķu sistēmu, lai 
reglamentētu pārrobežu līgumu slēgšanu, 
kuru patērētāji un uzņēmumi varētu 
izvēlēties piemērojamo valsts tiesību aktu 
vietā; dalībvalstu ziņā varētu atstāt 
jautājumu, vai šīs tiesības piemērot arī 
attiecībā uz valsts iekšienē slēdzamajiem 
līgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Heide Rühle

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka Eiropas līgumtiesības ir 
vienots un papildu piedāvājums, lai 
reglamentētu pārrobežu līgumu slēgšanu, 
atstājot dalībvalstu ziņā jautājumu, vai šīs 
tiesības piemērot arī attiecībā uz valsts 
iekšienē slēdzamajiem līgumiem;

3. uzskata, ka Eiropas līgumtiesības varētu 
atzīt par papildu un atsevišķu sistēmu, lai 
reglamentētu pārrobežu līgumu slēgšanu 
un elektronisko komerciju;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Ashley Fox

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir pārliecināts, ka vienotas Eiropas 
līgumtiesības uzlabos iekšējā tirgus spēju 

4. ir pārliecināts, ka instrumentu kopums 
saskanīgāka un saskaņotāka regulējuma 
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darboties, tomēr neskarot dalībvalstīs spēkā 
esošās līgumtiesības;

un līgumu standarta noteikumu un 
nosacījumu radīšanai uzlabos vienotā
tirgus spēju darboties, tomēr neskarot 
komplicētās dalībvalstīs spēkā esošās 
līgumtiesības un dalībvalstu citu nozaru 
tiesību aktus, tostarp tiesību aktus, kas 
reglamentē kaitējuma atlīdzību, 
īpašumtiesības un intelektuālo īpašumu;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir pārliecināts, ka vienotas Eiropas 
līgumtiesības uzlabos iekšējā tirgus spēju 
darboties, tomēr neskarot dalībvalstīs 
spēkā esošās līgumtiesības;

svītrots 

Or. en

Grozījums Nr. 46
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir pārliecināts, ka vienotas Eiropas 
līgumtiesības uzlabos iekšējā tirgus spēju 
darboties, tomēr neskarot dalībvalstīs 
spēkā esošās līgumtiesības;

4. uzskata, ka ar līgumtiesībām saistītajām 
iniciatīvām jābūt vismaz diviem mērķiem 
— iekšējā tirgus efektivitāte, tomēr 
neskarot dalībvalstīs spēkā esošās 
līgumtiesības, un augsta līmeņa patērētāju 
aizsardzība;

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir pārliecināts, ka vienotas Eiropas 
līgumtiesības uzlabos iekšējā tirgus spēju 
darboties, tomēr neskarot dalībvalstīs spēkā 
esošās līgumtiesības;

4. gaida pierādījumus tam, ka Eiropas 
līgumtiesību iniciatīva uzlabos iekšējā 
tirgus spēju darboties, tomēr neskarot 
dalībvalstīs spēkā esošās līgumtiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Toine Manders

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir pārliecināts, ka vienotas Eiropas 
līgumtiesības uzlabos iekšējā tirgus spēju 
darboties, tomēr neskarot dalībvalstīs 
spēkā esošās līgumtiesības;

4. ir pārliecināts, ka vienotas Eiropas 
līgumtiesības uzlabos iekšējā tirgus spēju 
darboties un ka nav iemesls uzskatīt, ka 
tas kaitētu augsta līmeņa patērētāju 
aizsardzībai;

Or. nl

Grozījums Nr. 49
Louis Grech

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju, ieviešot Eiropas 
līgumtiesību instrumentu, ņemt vērā 
pastāvīgās iekšējā tirgū notiekošās 
pārmaiņas un Eiropas pilsoņu būtiski 
svarīgas vajadzības, ik gadu pārbaudot, 
tirgus darbības pareizību, vērojamās  



AM\859295LV.doc 25/45 PE460.655v02-00

LV

nepilnības un kļūmes dalībvalstīs saistībā 
ar jauniem notikumiem ekonomikas, 
sociālajā un institucionālajā un 
tehnoloģiju jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Ashley Fox

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka tiesību akta, kurš regulētu 
līgumu slēgšanu starp uzņēmumiem 
(B2B) un līgumus starp patērētājiem uz 
uzņēmumiem (B2C), juridiskais pamats ir 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
114., 169. vai 352. pants;

5. uzskata, ka jautājums par fakultatīva 
Eiropas līgumtiesību akta juridisko 
pamatu ir neskaidrs un ka šā jautājuma 
pēc iespējas drīzāka atrisināšana ir būtiski 
svarīga, lai noteiktu, vai šāda instrumenta 
izveidošana ir ES kompetencē, un lai 
līdzēju interesēs novērstu nenoteiktību un 
neradītu problēmas Eiropas Savienības 
Tiesai vai valsts konstitucionālajam 
tiesām;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka tiesību akta, kurš regulētu 
līgumu slēgšanu starp uzņēmumiem 
(B2B) un līgumus starp patērētājiem uz 
uzņēmumiem (B2C), juridiskais pamats ir 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
114., 169. vai 352. pants;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Heide Rühle

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka tiesību akta, kurš regulētu 
līgumu slēgšanu starp uzņēmumiem (B2B) 
un līgumus starp patērētājiem uz 
uzņēmumiem (B2C), juridiskais pamats ir 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
114., 169. vai 352. pants;

5. uzskata, ka nepieciešams turpināt 
apsvērt, vai tiesību akta, kurš regulētu 
līgumu slēgšanu starp uzņēmumiem (B2B) 
un līgumus starp patērētājiem uz 
uzņēmumiem (B2C), juridiskais pamats ir 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
114., 169. vai 352. pants;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka tiesību akta, kurš regulētu 
līgumu slēgšanu starp uzņēmumiem (B2B) 
un līgumus starp patērētājiem uz 
uzņēmumiem (B2C), juridiskais pamats ir 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
114., 169. vai 352. pants;

5. uzskata, ka nepieciešams turpināt 
apsvērt, vai tiesību akta, kurš regulētu 
līgumu slēgšanu starp uzņēmumiem (B2B) 
un līgumus starp patērētājiem uz 
uzņēmumiem (B2C), juridiskais pamats ir 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
114., 169. vai 352. pants;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Ashley Fox

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. konstatē, ka līgumtiesībās būtu jācenšas 
panākt atšķirīgu regulējumu attiecībā uz 
B2B un B2C līgumiem, tādējādi 
respektējot atsevišķu valstu tiesību 
sistēmās nostiprinātās tradīcijas un īpašu 
uzmanību pievēršot vājākā darījuma 
partnera, proti, patērētāja aizsardzībai;

6. uzsver, ka būtu jarespektē atsevišķu 
valstu tiesību sistēmās nostiprinātās 
tradīcijas  un ka īpaša uzmanība būtu 
japievērš vājākā darījuma partnera, proti, 
patērētāja aizsardzībai, un tam, lai viņš 
varētu pieņemt uz informāciju balstītu 
lēmumu; tomēr uzsver, ka jebkurai jaunai 
iniciatīvai  jānodrošina pievienotā vērtība 
uzņēmumiem, lai tie izēlētos lietot 
instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. konstatē, ka līgumtiesībās būtu jācenšas 
panākt atšķirīgu regulējumu attiecībā uz 
B2B un B2C līgumiem, tādējādi
respektējot atsevišķu valstu tiesību 
sistēmās nostiprinātās tradīcijas un īpašu 
uzmanību pievēršot vājākā darījuma 
partnera, proti, patērētāja aizsardzībai;

6. uzsver, ka jārespektē atsevišķu 
dalībvalstu sistēmās nostiprinātās 
tradīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina, ka attiecībā uz Eiropas 
līgumtiesībām ir vēl daudzi jautājumi, uz 
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kuriem jāsniedz atbildes, un daudzas 
problēmas, kuras jāatrisina; aicina 
Komisiju ņemt vērā tiesu praksi, 
starptautiskās konvencijas par preču 
tirdzniecību, piemēram, ANO Konvenciju 
par starptautiskajiem preču pirkuma–
pārdevuma līgumiem un Patērētāju 
tiesību direktīvas ietekmi; uzsver, ka 
līgumtiesības ES nepieciešams saskaņot, 
vienlaicīgi ņemot vērā attiecīgos valsts 
noteikumus, kas paredz augstu 
aizsardzības līmeni saistībā ar B2C 
līgumu noslēgšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Ashley Fox

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, cik svarīgi ir atvieglot 
e-tirdzniecību Eiropas Savienībā, jo šī 
tirdzniecība atšķirīgo valsts līgumtiesību 
sistēmu dēļ ir nepietiekami attīstīta, un 
uzņēmumi un patērētāji to pilnīgi pareizi 
uzskata par iespējamu izaugsmes
dzinējspēku nākotnē;

7. uzsver, cik svarīgi ir atvieglot 
e-tirdzniecību Eiropas Savienībā, un 
uzsver, ka ir nepieciešams novērtēt, vai 
atšķirības valsts līgumtiesību sistēmās  
varētu būt šķērslis izaugsmei nākotnē;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, cik svarīgi ir atvieglot 
e-tirdzniecību Eiropas Savienībā, jo šī 

7. uzsver, cik svarīgi ir atvieglot e–
tirdzniecību Eiropas Savienībā, jo šī 
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tirdzniecība atšķirīgo valsts līgumtiesību 
sistēmu dēļ ir nepietiekami attīstīta, un 
uzņēmumi un patērētāji to pilnīgi pareizi 
uzskata par iespējamu izaugsmes 
dzinējspēku nākotnē;

tirdzniecība ir nepietiekami attīstīta, un 
uzņēmumi un patērētāji to pilnīgi pareizi 
uzskata par iespējamu izaugsmes 
dzinējspēku nākotnē;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Heide Rühle

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, cik svarīgi ir atvieglot
e-tirdzniecību Eiropas Savienībā, jo šī 
tirdzniecība atšķirīgo valsts līgumtiesību 
sistēmu dēļ ir nepietiekami attīstīta, un 
uzņēmumi un patērētāji to pilnīgi pareizi 
uzskata par iespējamu izaugsmes 
dzinējspēku nākotnē;

7. uzsver, cik svarīgi ir atvieglot e–
tirdzniecību Eiropas Savienībā, jo šī 
tirdzniecība ir nepietiekami attīstīta, un ka 
ir nepieciešams novērtēt, vai atšķirības 
valsts līgumtiesību sistēmās varētu kavēt 
šīs nozares attīstību, kuru uzņēmumi un 
patērētāji pilnīgi pareizi uzskata par 
iespējamu izaugsmes dzinējspēku nākotnē;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, cik svarīgi ir atvieglot 
e-tirdzniecību Eiropas Savienībā, jo šī 
tirdzniecība atšķirīgo valsts līgumtiesību 
sistēmu dēļ ir nepietiekami attīstīta, un 
uzņēmumi un patērētāji to pilnīgi pareizi 
uzskata par iespējamu izaugsmes 
dzinējspēku nākotnē;

7. uzsver, cik svarīgi ir atvieglot 
e-tirdzniecību Eiropas Savienībā un 
uzsver, ka ir nepieciešams novērtēt, vai 
atšķirības valsts līgumtiesību sistēmās  
varētu būt šķērslis izaugsmei nākotnē;

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Ashley Fox

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka daudzos Eiropas līmenī spēkā 
esošos noteikumos jau ir iekļauti atsevišķi
patērētāju līgumtiesību elementi, un būtu 
lietderīgi tos apvienot vienā Eiropas 
līgumtiesību aktā; turklāt norāda, ka šie 
jau spēkā esošie noteikumi apstiprina 
nepieciešamību izveidot skaidri 
strukturētu un patērētājiem viegli 
atpazīstamu vienotu režīmu;

8. norāda, ka daudzos Eiropas līmenī spēkā 
esošos noteikumos jau ir iekļauti būtiski
patērētāju aizsardzības tiesību elementi,
kurus piemēro līgumiem, un ka patērētāju 
tiesību aizsardzības acquis nozīmīgas 
daļas, iespējams, konsolidēs patērētāju 
tiesību direktīvā; norāda, ka minētā 
direktīva nodrošinātu patērētājiem  un 
uzņēmumiem viegli atpazīstamu vienotu 
režīmu; tāpēc uzsver, cik svarīgi ir 
nogaidīt sarunu rezultātus, kas notiek par 
patērētāju tiesību direktīvu, pirms tiek 
sniegti jebkādi ieteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka daudzos Eiropas līmenī spēkā 
esošos noteikumos jau ir iekļauti atsevišķi 
patērētāju līgumtiesību elementi, un būtu 
lietderīgi tos apvienot vienā Eiropas 
līgumtiesību aktā; turklāt norāda, ka šie jau 
spēkā esošie noteikumi apstiprina 
nepieciešamību izveidot skaidri strukturētu 
un patērētājiem viegli atpazīstamu vienotu 
režīmu;

8. norāda, ka daudzos Eiropas līmenī spēkā 
esošos noteikumos jau ir iekļauti atsevišķi 
patērētāju līgumtiesību elementi, un būtu 
lietderīgi tos apvienot vienā Eiropas 
līgumtiesību aktā; uzsver, ka 
apdrošināšanas līgumtiesību jomā jau ir 
veikts sagatavošanas darbs, izstrādājot 
Eiropas apdrošināšanas līgumtiesību 
principus, kuri būtu jāintegrē Eiropas 
līgumtiesību struktūrā, ka tie būtu 
jāpārskata un jāturpina to pilnveidošana;
turklāt norāda, ka šie jau spēkā esošie 
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noteikumi apstiprina nepieciešamību 
izveidot skaidri strukturētu un patērētājiem 
viegli atpazīstamu vienotu režīmu;

Or. de

Grozījums Nr. 63
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka daudzos Eiropas līmenī spēkā 
esošos noteikumos jau ir iekļauti atsevišķi
patērētāju līgumtiesību elementi, un būtu 
lietderīgi tos apvienot vienā Eiropas 
līgumtiesību aktā; turklāt norāda, ka šie 
jau spēkā esošie noteikumi apstiprina 
nepieciešamību izveidot skaidri 
strukturētu un patērētājiem viegli 
atpazīstamu vienotu režīmu;

8. norāda, ka daudzos Eiropas līmenī spēkā 
esošos noteikumos jau ir iekļauti patērētāju 
aizsardzības tiesību elementi, kurus 
piemēro attiecībā uz līgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka daudzos Eiropas līmenī spēkā 
esošos noteikumos jau ir iekļauti atsevišķi 
patērētāju līgumtiesību elementi, un būtu 
lietderīgi tos apvienot vienā Eiropas 
līgumtiesību aktā; turklāt norāda, ka šie jau 
spēkā esošie noteikumi apstiprina 
nepieciešamību izveidot skaidri strukturētu 
un patērētājiem viegli atpazīstamu vienotu 

8. norāda, ka daudzos Eiropas līmenī spēkā 
esošos noteikumos jau ir iekļauti atsevišķi 
patērētāju līgumtiesību elementi, un 
uzsver, ka būtu lietderīgi tos apvienot 
vienā Eiropas līgumtiesību aktā; turklāt 
norāda, ka šie jau spēkā esošie noteikumi 
apstiprina nepieciešamību izveidot skaidri 
strukturētu un patērētājiem viegli 
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režīmu; atpazīstamu vienotu režīmu;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka daudzos Eiropas līmenī spēkā 
esošos noteikumos jau ir iekļauti atsevišķi
patērētāju līgumtiesību elementi, un būtu 
lietderīgi tos apvienot vienā Eiropas 
līgumtiesību aktā; turklāt norāda, ka šie 
jau spēkā esošie noteikumi apstiprina 
nepieciešamību izveidot skaidri 
strukturētu un patērētājiem viegli 
atpazīstamu vienotu režīmu;

8. norāda, ka daudzos Eiropas līmenī spēkā 
esošos noteikumos jau ir iekļauti būtiski
patērētāju aizsardzības tiesību elementi,
kurus piemēro līgumiem, un ka patērētāju 
tiesību aizsardzības acquis nozīmīgas 
daļas, iespējams, konsolidēs patērētāju 
tiesību direktīvā; norāda, ka minētā 
direktīva nodrošinātu patērētājiem  un 
uzņēmumiem viegli atpazīstamu vienotu 
režīmu; tāpēc uzsver, cik svarīgi ir 
nogaidīt sarunu rezultātus, kas notiek par 
patērētāju tiesību direktīvu, pirms tiek 
sniegti jebkādi ieteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Toine Manders

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. norāda, ka daudzos Eiropas līmenī spēkā 
esošos noteikumos jau ir iekļauti atsevišķi 
patērētāju līgumtiesību elementi, un būtu 
lietderīgi tos apvienot vienā Eiropas 
līgumtiesību aktā; turklāt norāda, ka šie jau 
spēkā esošie noteikumi apstiprina 
nepieciešamību izveidot skaidri strukturētu 
un patērētājiem viegli atpazīstamu vienotu 

8. norāda, ka daudzos Eiropas līmenī spēkā 
esošos noteikumos jau ir iekļauti atsevišķi 
patērētāju līgumtiesību elementi, un būtu 
lietderīgi tos apvienot vienā Eiropas 
līgumtiesību aktā, pieņemot regulu par 
fakultatīvu instrumentu; turklāt norāda, ka 
šie jau spēkā esošie noteikumi apstiprina 
nepieciešamību izveidot skaidri strukturētu 
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režīmu; un patērētājiem viegli atpazīstamu vienotu 
režīmu, lai ieviestu šo fakultatīvo 
instrumentu, saistībā ar kuru nedrīkstētu 
apdraudēt patērētāju tiesību ievērošanu 
un patērētāju uzticēšanos šim 
fakultatīvajam instrumentam, kā arī lai 
ieviestu saiknes aprakstu ar regulas Roma 
I noteikumiem un nodrosināt šā 
fakultatīvā instrumenta patiesu 
pievienotovērtību;

Or. nl

Grozījums Nr. 67
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka Eiropas līgumtiesībās būtu 
jākoncentrējas uz līguma principiem, bet 
attiecībā uz līgumiem, kurus slēdz 
patērētāji, būtu lietderīgi īpašu uzmanību 
pievērst pirkuma līgumiem un attiecīgā 
gadījumā pakalpojumu un uzņēmuma 
līgumiem, bet tiesību akta vispārīgajā daļā 
iekļaut noteikumus, kas nosaka līguma 
definīciju, reglamentē pušu pienākumus 
pirms līguma noslēgšanas, līguma 
stāšanos spēkā, pārstāvību, spēkā 
neesamības pamatus, līguma 
interpretēšanu, līguma īstenošanu, 
tiesības un pienākumus, kas izriet no 
līguma, jo īpaši tiesības prasīt līguma 
saistību izpildi, atteikuma tiesības, 
uzteikumu, noilgumu utt.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Ashley Fox

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka Eiropas līgumtiesībās būtu 
jākoncentrējas uz līguma principiem, bet 
attiecībā uz līgumiem, kurus slēdz 
patērētāji, būtu lietderīgi īpašu uzmanību 
pievērst pirkuma līgumiem un attiecīgā 
gadījumā pakalpojumu un uzņēmuma
līgumiem, bet tiesību akta vispārīgajā daļā 
iekļaut noteikumus, kas nosaka līguma 
definīciju, reglamentē pušu pienākumus 
pirms līguma noslēgšanas, līguma 
stāšanos spēkā, pārstāvību, spēkā 
neesamības pamatus, līguma 
interpretēšanu, līguma īstenošanu, 
tiesības un pienākumus, kas izriet no
līguma, jo īpaši tiesības prasīt līguma 
saistību izpildi, atteikuma tiesības, 
uzteikumu, noilgumu utt.

9. uzskata, ka līgumu standarta 
noteikumos un nosacījumos īpaša 
uzmanība jāpievērš tiesību aktiem, kas 
reglamentē pirkuma un attiecīgā gadījumā 
pakalpojumu un uzņēmuma līgumus, un 
ka ar šādu instrumentu kopumu 
nevajadzētu liegt patērētajiem aizsardzību, 
ko garantē spēkā esošie starptautisko 
privāttiesību noteikumi (regulas Roma I 
un Roma II);

Or. en

Grozījums Nr. 69
Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka Eiropas līgumtiesībās būtu 
jākoncentrējas uz līguma principiem, bet 
attiecībā uz līgumiem, kurus slēdz 
patērētāji, būtu lietderīgi īpašu uzmanību 
pievērst pirkuma līgumiem un attiecīgā 
gadījumā pakalpojumu un uzņēmuma 
līgumiem, bet tiesību akta vispārīgajā daļā 
iekļaut noteikumus, kas nosaka līguma 
definīciju, reglamentē pušu pienākumus 
pirms līguma noslēgšanas, līguma stāšanos 

9. Takes the view that the regulatory focus 
of a European Contract Law should be the 
principles underpinning contracts: uzskata, 
ka Eiropas līgumtiesībās būtu 
jākoncentrējas uz līguma principiem, bet 
attiecībā uz līgumiem, kurus slēdz 
patērētāji, būtu lietderīgi īpašu uzmanību 
pievērst pirkuma līgumiem un attiecīgā 
gadījumā pakalpojumu un uzņēmuma 
līgumiem, kā arī apdrošināšanas 
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spēkā, pārstāvību, spēkā neesamības 
pamatus, līguma interpretēšanu, līguma 
īstenošanu, tiesības un pienākumus, kas 
izriet no līguma, jo īpaši tiesības prasīt 
līguma saistību izpildi, atteikuma tiesības, 
uzteikumu, noilgumu utt.

līgumtiesībām, bet tiesību akta vispārīgajā 
daļā iekļaut noteikumus, kas nosaka līguma 
definīciju, reglamentē pušu pienākumus 
pirms līguma noslēgšanas, līguma stāšanos 
spēkā, pārstāvību, spēkā neesamības 
pamatus, līguma interpretēšanu, līguma 
īstenošanu, tiesības un pienākumus, kas 
izriet no līguma, jo īpaši tiesības prasīt 
līguma saistību izpildi, atteikuma tiesības, 
uzteikumu, noilgumu utt.

Or. de

Grozījums Nr. 70
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka Eiropas līgumtiesībās būtu 
jākoncentrējas uz līguma principiem, bet 
attiecībā uz līgumiem, kurus slēdz 
patērētāji, būtu lietderīgi īpašu uzmanību 
pievērst pirkuma līgumiem un attiecīgā 
gadījumā pakalpojumu un uzņēmuma 
līgumiem, bet tiesību akta vispārīgajā daļā 
iekļaut noteikumus, kas nosaka līguma 
definīciju, reglamentē pušu pienākumus 
pirms līguma noslēgšanas, līguma 
stāšanos spēkā, pārstāvību, spēkā 
neesamības pamatus, līguma 
interpretēšanu, līguma īstenošanu, 
tiesības un pienākumus, kas izriet no 
līguma, jo īpaši tiesības prasīt līguma 
saistību izpildi, atteikuma tiesības, 
uzteikumu, noilgumu utt.

svītrots 

Or. en
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Grozījums Nr. 71
Heide Rühle

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka Eiropas līgumtiesībās būtu 
jākoncentrējas uz līguma principiem, bet 
attiecībā uz līgumiem, kurus slēdz 
patērētāji, būtu lietderīgi īpašu uzmanību 
pievērst pirkuma līgumiem un attiecīgā 
gadījumā pakalpojumu un uzņēmuma 
līgumiem, bet tiesību akta vispārīgajā daļā 
iekļaut noteikumus, kas nosaka līguma 
definīciju, reglamentē pušu pienākumus 
pirms līguma noslēgšanas, līguma 
stāšanos spēkā, pārstāvību, spēkā 
neesamības pamatus, līguma 
interpretēšanu, līguma īstenošanu, 
tiesības un pienākumus, kas izriet no 
līguma, jo īpaši tiesības prasīt līguma 
saistību izpildi, atteikuma tiesības, 
uzteikumu, noilgumu utt.

9. uzskata, ka Eiropas līgumtiesībās būtu 
jākoncentrējas uz līguma principiem, bet 
attiecībā uz līgumiem, kurus slēdz 
patērētāji, būtu lietderīgi īpašu uzmanību 
pievērst pirkuma līgumiem un attiecīgā 
gadījumā pakalpojumu un uzņēmuma 
līgumiem un ka šādam instrumentu 
kopumam nevajadzētu liegt patērētajiem 
aizsardzību, ko garantē spēkā esošie 
starptautisko privāttiesību noteikumi 
(regulas Roma I un Roma II);.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka Eiropas līgumtiesībās būtu 
jākoncentrējas uz līguma principiem, bet 
attiecībā uz līgumiem, kurus slēdz 
patērētāji, būtu lietderīgi īpašu uzmanību 
pievērst pirkuma līgumiem un attiecīgā 
gadījumā pakalpojumu un uzņēmuma 
līgumiem, bet tiesību akta vispārīgajā daļā 
iekļaut noteikumus, kas nosaka līguma 
definīciju, reglamentē pušu pienākumus 
pirms līguma noslēgšanas, līguma 

9. uzskata, ka potenciālajai Eiropas
līgumtiesību iniciatīvai būtu 
jākoncentrējas uz līguma principiem, bet 
attiecībā uz līgumiem, kurus slēdz 
patērētāji, būtu lietderīgi īpašu uzmanību 
pievērst pirkuma līgumiem un attiecīgā 
gadījumā pakalpojumu un uzņēmuma 
līgumiem un ka šādam instrumentu 
kopumam nevajadzētu liegt patērētajiem 
aizsardzību, ko garantē spēkā esošie 
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stāšanos spēkā, pārstāvību, spēkā 
neesamības pamatus, līguma 
interpretēšanu, līguma īstenošanu, 
tiesības un pienākumus, kas izriet no 
līguma, jo īpaši tiesības prasīt līguma 
saistību izpildi, atteikuma tiesības, 
uzteikumu, noilgumu utt.

starptautisko privāttiesību noteikumi 
(regulas Roma I un Roma II);.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Olle Schmidt

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a izvērtējot dažādo līgumu specifiku un 
vadošos valsts līmeņa un starptautiskos 
līgumtiesību principus, aicina Komisiju 
uzsvērt dažādus aspektus, aplūkojot B2C 
un B2B veida līgumus; ņemot vērā 
pamatprincipu par patērētāju augsta 
līmeņa aizsardzību, turklāt uzskata, ka 
pastāvošā nozaru prakse un brīvības 
princips arī turpmāk jāievēro attiecībā uz 
B2B veida līgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Ashley Fox

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. ir pārliecināts, ka tiesību akts būtu 
jāizstrādā izsvērtā veidā, sastādot to 
vienkārši, skaidri, pārredzami un 
lietotājiem saprotamā valodā, kā arī 
neiekļaujot tajā nekonkrētus juridiskus 

10. ir pārliecināts, ka līguma 
paraugveidlapas noteikumi būtu jāizstrādā 
izsvērtā veidā, sastādot to vienkārši, 
skaidri, pārredzami un lietotājiem 
saprotamā valodā, kā arī neiekļaujot tajā 
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jēdzienus, lai to varētu labi saprast tieši
Eiropas patērētāji, tomēr ņemot vērā 
ikviena līguma abu (vai vairāku) pušu
iespējamās intereses;

nekonkrētus juridiskus jēdzienus, lai tos
varētu labi saprast tieši patērētāji un lai 
nodrošinātu, ka viņi tomēr attiecībā uz 
viņiem dalībvalstīs joprojām piemēros 
obligātos nosacījumus par patērētāju 
aizsardzību; tomēr uzsver, ka pietiekamā 
mērā jāņem vērā ikviena līguma visu pušu
intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. ir pārliecināts, ka tiesību akts būtu 
jāizstrādā izsvērtā veidā, sastādot to 
vienkārši, skaidri, pārredzami un 
lietotājiem saprotamā valodā, kā arī 
neiekļaujot tajā nekonkrētus juridiskus 
jēdzienus, lai to varētu labi saprast tieši 
Eiropas patērētāji, tomēr ņemot vērā 
ikviena līguma abu (vai vairāku) pušu 
iespējamās intereses;

10. ir pārliecināts, ka Eiropas patērētāji
vienmēr priekšroku dod vienkāršiem, 
skaidriem, pārredzamiem un lietotājiem 
saprotamā valodā sagatavotiem līguma 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. ir pārliecināts, ka tiesību akts būtu 
jāizstrādā izsvērtā veidā, sastādot to 
vienkārši, skaidri, pārredzami un 
lietotājiem saprotamā valodā, kā arī 
neiekļaujot tajā nekonkrētus juridiskus 

10. ir pārliecināts, ka ikviena iniciatīva 
Eiropas līgumtiesību jomā būtu jāizstrādā 
izsvērtā veidā, sastādot to vienkārši, 
skaidri, pārredzami un lietotājiem 
saprotamā valodā, kā arī neiekļaujot tajā 
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jēdzienus, lai to varētu labi saprast tieši 
Eiropas patērētāji, tomēr ņemot vērā 
ikviena līguma abu (vai vairāku) pušu 
iespējamās intereses;

nekonkrētus juridiskus jēdzienus, lai to 
varētu labi saprast tieši Eiropas patērētāji, 
tomēr ņemot vērā ikviena līguma abu (vai 
vairāku) pušu iespējamās intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. ir pārliecināts, ka tiesību akts būtu 
jāizstrādā izsvērtā veidā, sastādot to 
vienkārši, skaidri, pārredzami un 
lietotājiem saprotamā valodā, kā arī 
neiekļaujot tajā nekonkrētus juridiskus 
jēdzienus, lai to varētu labi saprast tieši 
Eiropas patērētāji, tomēr ņemot vērā 
ikviena līguma abu (vai vairāku) pušu 
iespējamās intereses;

10. ir pārliecināts — ja šāds fakultatīvs 
instruments tiek pieņemts, tam jābūt 
izsvērtam, sastādot to vienkārši, skaidri, 
pārredzami un lietotājiem saprotamā 
valodā, kā arī neiekļaujot tajā nekonkrētus 
juridiskus jēdzienus, lai to varētu labi 
saprast Eiropas iedzīvotāji, tomēr ņemot 
vērā ikviena līguma abu (vai vairāku) pušu 
iespējamās intereses; jebkurā gadījumā 
Komisijai būtu attiecīgi jāapsver ekspertu 
grupas iegūtie atzinumi;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Louis Grech

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a apgalvo, ka patērētājiem netiek 
sniegta nepieciešamā informācija 
attiecībā uz viņu līgumā paredzēto tiesību 
pastāvēšanu un izpildi, jo īpaši pārrobežu 
komercijā; aicina Komisiju izstrādāt 
vieglāk pieejamu un lietotājiem 
saprotamu informēšanas mehānismu, 
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kurā būtu skaidri izklāstīts, kā 
līgumtiesības darbojas pārrobežu 
attiecībās, un, kas ir vēl svarīgāk, —
kādas priekšrocības tās piedāvā 
iedzīvotājiem, patērētājiem un MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Ashley Fox

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. norāda, ka patērētājiem nepārprotami 
jāizsaka piekrišana tam, ka tiek piemērotas 
Eiropas līmeņa tiesības, aizliedzot ieviest 
noteikumu, ka patērētājs to apstiprina 
klusējot, piemēram, ar darījumu vispārējo 
noteikumu un nosacījumu starpniecību;

11. norāda, ka patērētājiem nepārprotami 
jāizsaka piekrišana tam, ka tiek piemēroti 
vispārējie noteikumi un nosacījumi un ka 
viņi būtu jāinformē par tāda patērētāju 
aizsardzības līmeņa saglabāšanu, kāds 
nodrošināts viņu pašu dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. norāda, ka patērētājiem nepārprotami 
jāizsaka piekrišana tam, ka tiek 
piemērotas Eiropas līmeņa tiesības, 
aizliedzot ieviest noteikumu, ka patērētājs 
to apstiprina klusējot, piemēram, ar 
darījumu vispārējo noteikumu un 
nosacījumu starpniecību;

11. norāda, ka patērētājiem jāsaglabā tāds 
patērētāju aizsardzības līmenis, kāds 
paredzēts viņu pašu dalībvalstī;

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. norāda, ka patērētājiem nepārprotami 
jāizsaka piekrišana tam, ka tiek 
piemērotas Eiropas līmeņa tiesības, 
aizliedzot ieviest noteikumu, ka patērētājs 
to apstiprina klusējot, piemēram, ar 
darījumu vispārējo noteikumu un 
nosacījumu starpniecību;

11. norāda, ka tas patērētājiem radītu 
papildu slogu, un, lai viņi varētu pieņemt 
uz informāciju balstītu lēmumu, būtu 
nepieciešams zināt par līgumtiesību 
diviem veidiem; ja vienkāršā veidā netiek 
izklāstīti noteikumi, norādot abu iespēju 
visus „par” un „pret”, patērētāji nevarēs 
izdarīt saprātīgu izvēli;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Toine Manders

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. norāda, ka patērētājiem nepārprotami 
jāizsaka piekrišana tam, ka tiek piemērotas 
Eiropas līmeņa tiesības, aizliedzot ieviest 
noteikumu, ka patērētājs to apstiprina 
klusējot, piemēram, ar darījumu vispārējo 
noteikumu un nosacījumu starpniecību;

11. norāda — ja tiek ieviesta fakultatīva 
Eiropas sistēma, pātērētājiem jāsaņem 
skaidra informācija, kas viņiem ļautu 
saprast savas tiesības un pieņemt uz 
informāciju balstītu lēmumu par to, vai 
viņi vēlas noslēgt līgumu uz šī alternatīvā 
pamata; turklāt norāda, ka patērētājiem 
nepārprotami jāizsaka piekrišana tam, ka 
tiek piemērotas Eiropas līmeņa tiesības, 
aizliedzot ieviest noteikumu, ka patērētājs 
to apstiprina klusējot, piemēram, ar 
darījumu vispārējo noteikumu un 
nosacījumu starpniecību;

Or. nl
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Grozījums Nr. 83
Ashley Fox

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzskata, ka Eiropas līgumtiesībām
B2C līgumu jomā jāparedz ļoti augsts 
patērētāju aizsardzības līmenis, tomēr, ja 
dalībvalstis nodrošina augstāku 
aizsardzības līmeni, tiesību akta pielikumā 
tas precīzi jānorāda;

12. uzskata, ka instrumentu kopumam
B2C līgumu jomā jāparedz ļoti augsts 
patērētāju aizsardzības līmenis, tomēr, ja 
dalībvalstis nodrošina augstāku 
aizsardzības līmeni, tiesību akta pielikumā 
tas precīzi jānorāda;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Heide Rühle

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzskata, ka Eiropas līgumtiesībām B2C 
līgumu jomā jāparedz ļoti augsts patērētāju 
aizsardzības līmenis, tomēr, ja dalībvalstis 
nodrošina augstāku aizsardzības līmeni,
tiesību akta pielikumā tas precīzi 
jānorāda;

12. uzskata, ka jebkurai iniciatīvai par
Eiropas līgumtiesībām B2C līgumu jomā 
jāparedz ļoti augsts patērētāju aizsardzības 
līmenis, tomēr, ja dalībvalstis nodrošina 
augstāku aizsardzības līmeni, patērētājiem 
nedrīkst liegt šo aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzskata, ka Eiropas līgumtiesībām B2C 
līgumu jomā jāparedz ļoti augsts patērētāju 
aizsardzības līmenis, tomēr, ja dalībvalstis 

12. uzskata, ka jebkurai iniciatīvai par
Eiropas līgumtiesībām B2C līgumu jomā 
jāparedz ļoti augsts patērētāju aizsardzības 
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nodrošina augstāku aizsardzības līmeni,
tiesību akta pielikumā tas precīzi 
jānorāda;

līmenis, tomēr, ja dalībvalstis nodrošina 
augstāku aizsardzības līmeni, patērētājiem 
nedrīkst liegt šo aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Ashley Fox

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. uzsver, ka ikviena galīgā tiesību akta
noslēdzošā pārbaude notiek pašā iekšējā
tirgū; aicina Komisiju pārdomāt, kā 
vislabāk izvērtēt iespējamo pamatu, kas 
uzņēmējus un patērētājus mudinātu 
brīvprātīgi izmantot šīs līgumtiesības;
uzsver nepieciešamību sagatavot 
noteikumus par tādas atbilstošas 
informācijas sniegšanu, kas raksturotu šo 
tiesību pastāvēšanu un to, kā tās ietekmētu 
potenciālos interesentus un iesaistītās puses
(tostarp valstu tiesu iestādes).

13. uzsver, ka ikvienas politikas
noslēdzošā pārbaude notiek pašā vienotajā
tirgū; aicina Komisiju pārdomāt, kā 
vislabāk izvērtēt iespējamo pamatu, kas 
uzņēmējus un patērētājus mudinātu 
brīvprātīgi izmantot šo instrumentu 
kopumu un standarta noteikumus un 
nosacījumus; uzsver nepieciešamību 
sagatavot noteikumus par tādas atbilstošas 
informācijas sniegšanu, kas raksturotu šo 
tiesību pastāvēšanu un to, kā tās ietekmētu 
potenciālos interesentus un iesaistītās puses
(tostarp valstu tiesu iestādes).

Or. en

Grozījums Nr. 87
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. uzsver, ka ikviena galīgā tiesību akta 
noslēdzošā pārbaude notiek pašā iekšējā 
tirgū; aicina Komisiju pārdomāt, kā 
vislabāk izvērtēt iespējamo pamatu, kas 
uzņēmējus un patērētājus mudinātu 
brīvprātīgi izmantot šīs līgumtiesības;

13. uzsver, ka ikviena galīgā tiesību akta 
noslēdzošā pārbaude notiek, nodrošinot 
patērētaju aizsardzības garantēšanu pašā 
iekšējā tirgū un tā optimālu darbību;
aicina Komisiju pārdomāt, kā vislabāk 
izvērtēt iespējamo pamatu, kas uzņēmējus 
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uzsver nepieciešamību sagatavot 
noteikumus par tādas atbilstošas 
informācijas sniegšanu, kas raksturotu šo 
tiesību pastāvēšanu un to, kā tās ietekmētu 
potenciālos interesentus un iesaistītās puses
(tostarp valstu tiesu iestādes).

un patērētājus mudinātu brīvprātīgi 
izmantot šīs līgumtiesības; uzsver 
nepieciešamību sagatavot noteikumus par 
tādas atbilstošas informācijas sniegšanu, 
kas raksturotu šo tiesību pastāvēšanu un to, 
kā tās ietekmētu potenciālos interesentus 
un iesaistītās puses (tostarp valstu tiesu 
iestādes).

Or. en

Grozījums Nr. 88
Catherine Stihler

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. uzsver, ka ikviena galīgā tiesību akta 
noslēdzošā pārbaude notiek pašā iekšējā 
tirgū; aicina Komisiju pārdomāt, kā 
vislabāk izvērtēt iespējamo pamatu, kas 
uzņēmējus un patērētājus mudinātu 
brīvprātīgi izmantot šīs līgumtiesības;
uzsver nepieciešamību sagatavot 
noteikumus par tādas atbilstošas 
informācijas sniegšanu, kas raksturotu šo 
tiesību pastāvēšanu un to, kā tās ietekmētu 
potenciālos interesentus un iesaistītās puses 
(tostarp valstu tiesu iestādes).

13. uzsver, ka, lai gan ikviena galīgā 
tiesību akta noslēdzošā pārbaude notiek 
pašā iekšējā tirgū, jau iepriekš 
jānodrošina, ka iniciatīva sniedz 
patērētājiem pievienoto vērtību un ne 
patērētājiem, ne uzņēmumiem pārrobežu 
darījumus nepadara sarežģītākus; uzsver 
nepieciešamību sagatavot noteikumus par 
tādas atbilstošas informācijas sniegšanu, 
kas raksturotu šo tiesību pastāvēšanu un to, 
kā tās ietekmētu potenciālos interesentus 
un iesaistītās puses (tostarp valstu tiesu 
iestādes).

Or. en

Grozījums Nr. 89
Louis Grech

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a aicina Komisiju veikt pienācīgu 
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ietekmes novērtējumu par dažādiem 
Eiropas līgumtiesību instrumentiem, lai 
labāk precizētu un pārbaudītu saikni ar 
valsts līmeņa līgumtiesībām, iekšzemes 
darījumiem, straptautiskajiem 
instrumentiem un standartiem un citiem 
Eiropas politikas dokumentos 
paredzētajiem risnājumiem un aktiem, 
piemēram, Patērētaju tiesību direktīvu un 
Pakalpojumu direktīvu; turklāt Komisijai 
būtu rūpīgi jāpārbauda, kāda loma un 
nozīme turpmākajam Eiropas 
līgumtiesību instrumentam būs 
starptautiskajā tirdzniecībā un attiecībās 
ar trešām valstīm;

Or. en


