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Grozījums Nr. 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
–

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Savienībai nav kompetences veikt tirdzniecības noteikumu visaptverošu saskaņošanu. 
Arī fakultatīvas piemērošanas gadījumā valstu tiesības zaudētu spēku un dalībvalstu 
kompetence tiktu ierobežota. Tā kā patērētāji jau tiek pietiekami aizsargāti, piemērojot spēkā 
esošās tiesības, Eiropas regulējums līdz ar to nav nepieciešams. Valstu tiesības šajā sakarībā 
nodrošina lielu juridisko noteiktību. Vienoto Eiropas tirdzniecības noteikumu vienveida 
interpretācija Eiropas mērogā savukārt netiek garantēta.

Grozījums Nr. 340
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pārskatot Savienības patērētāju 
aizsardzības tiesību kopums, kas pirmo 
reizi notika 2004. gadā, kad Komisija 
izstrādāja Zaļo grāmatu, galvenā vērība 
saistībā ar nesen pieņemto Direktīvu 
2011/83/ES par patērētāju tiesībām tika 
pievērsta svarīgākajām līgumtiesību 
jomām attiecībā uz distances līgumiem, 
kas slēgti ar patērētājiem, un uz 
pārdošanu mājās. Šī direktīva stājas spēkā 
2014. gada vidū un ir uzskatāma par 
vienotu tiesisko regulējumu, ar ko 
reglamentē darījumus, kurus slēdz 
tirgotāji un patērētāji, un jo īpaši 
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elektronisko tirdzniecību starp 
uzņēmumiem un patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 341
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Patērētāju līgumtiesību vienādošana, 
saskaņojot noteikumus par augsta līmeņa 
aizsardzību, kas attiektos uz visiem tirgus 
dalībniekiem, ir vispiemērotākais 
risinājums, lai stiprinātu pātērētāju 
uzticību, veicot pārrobežu darījumus, un 
atvieglotu ES mēroga tirdzniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
3.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) Savienības patērētāju aizsardzības 
tiesību kopums ir jāatajunina, lai 
pārvarētu sabiedriskās un saimnieciskās 
attīstības radītās problēmas, tostarp 
problēmas, kas radušās digitālajā 
ekonomikā. Patērētājiem ir nepieciešams 
stabils regulējums, lai viņi varētu droši 
iepirkties iekšējā tirgū, kurā būtu 
nodrošināta godīga vide. Direktīvā 
2011/83/ES par patērētāju tiesībām tika 
sniegts patērētāju tiesību aizsardzības 
pārskats, jo īpaši, ņemot vērā īpašas 
pārdošanas metodes: distances līgumus 
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un pārdošanu mājās. Tiesisko garantiju 
jautājums ir vienādi svarīgs gan 
patērētājiem, gan uzņēmumiem, un to 
regulējums arī turpmāk ir jāsaskaņo un 
jāmodernizē; tas ir tieši tas, kas ir 
paveikts, izstrādājot šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai pārvarētu šos ar līgumtiesībām 
saistītos šķēršļus, pusēm būtu jābūt iespējai 
vienoties, ka viņu līgumus regulē viens 
vienots līgumtiesību noteikumu kopums, 
kam ir vienāda nozīme un ko vienādi 
interpretē visās dalībvalstīs, proti, Vienotie 
tirdzniecības noteikumi. Vienotajiem 
Eiropas tirdzniecības noteikumiem būtu 
jāsniedz papildu iespēja, kas palielina 
pusēm pieejamo izvēli, un tiem būtu jābūt 
pieejamiem visos gadījumos, kad puses 
kopīgi nolemj, ka to izmantošana varētu 
palīdzēt atvieglot pārrobežu tirdzniecību un 
mazināt darījumu izmaksas un alternatīvās 
izmaksas, kā arī citus ar līgumtiesībām 
saistītos šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai. 
Tiem būtu jākļūst par līgumtiesisku 
attiecību pamatu tikai, ja abas puses kopīgi 
izlemj tos izmantot.

(8) Lai pārvarētu šos ar līgumtiesībām 
saistītos šķēršļus, pusēm distances līgumu 
jomā būtu jābūt iespējai vienoties, ka viņu 
līgumus regulē viens vienots līgumtiesību 
noteikumu kopums, kam ir vienāda nozīme 
un ko vienādi interpretē visās dalībvalstīs, 
proti, Vienotie tirdzniecības noteikumi. 
Vienotajiem Eiropas tirdzniecības 
noteikumiem būtu jāsniedz papildu iespēja,
kas distances līgumu jomā palielina pusēm 
pieejamo izvēli, un tiem būtu jābūt 
pieejamiem visos gadījumos, kad puses 
kopīgi nolemj, ka to izmantošana varētu 
palīdzēt atvieglot pārrobežu tirdzniecību un 
mazināt darījumu izmaksas un alternatīvās 
izmaksas, kā arī citus ar līgumtiesībām 
saistītos šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai. 
Tiem būtu jākļūst par līgumtiesisku 
attiecību pamatu tikai, ja abas puses kopīgi 
izlemj tos izmantot.

Or. de

Grozījums Nr. 344
Catherine Stihler



PE510.531v01-00 6/96 AM\934215LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ar šo regulu izveido Vienotos Eiropas 
tirdzniecības noteikumus. Ar tiem tiek 
saskaņotas dalībvalstu līgumtiesības, 
nevis grozot esošās valstu līgumtiesības, 
bet gan izveidojot katras dalībvalsts 
tiesību ietvaros otru līgumtiesību 
regulējumu tiem līgumiem, kas ietilpst to 
piemērošanas jomā. Šim otrajam 
regulējumam būtu jābūt identiskam visā 
Savienībā un būtu jāpastāv līdzās jau 
esošajām valstu līgumtiesībām. Vienotie 
Eiropas tirdzniecības noteikumi 
pārrobežu līgumam būtu jāpiemēro uz 
brīvprātības pamata, pusēm skaidri paužot 
piekrišanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 345
Mitro Repo

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ar šo regulu izveido Vienotos Eiropas 
tirdzniecības noteikumus. Ar tiem tiek 
saskaņotas dalībvalstu līgumtiesības, nevis 
grozot esošās valstu līgumtiesības, bet gan 
izveidojot katras dalībvalsts tiesību 
ietvaros otru līgumtiesību regulējumu tiem 
līgumiem, kas ietilpst to piemērošanas 
jomā. Šim otrajam regulējumam būtu jābūt 
identiskam visā Savienībā un būtu jāpastāv 
līdzās jau esošajām valstu līgumtiesībām. 
Vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi 
pārrobežu līgumam būtu jāpiemēro uz 
brīvprātības pamata, pusēm skaidri paužot 
piekrišanu.

(9) Ar šo regulu izveido Vienotos Eiropas 
tirdzniecības noteikumus. Ar tiem tiek 
saskaņotas dalībvalstu līgumtiesības, nevis 
grozot esošās valstu līgumtiesības, bet gan 
izveidojot katras dalībvalsts tiesību 
ietvaros otru līgumtiesību regulējumu tiem 
līgumiem, kas ietilpst to piemērošanas 
jomā. Šim otrajam regulējumam būtu jābūt 
identiskam visā Savienībā un būtu jāpastāv 
līdzās jau esošajām valstu līgumtiesībām. 
Vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi 
pārrobežu līgumam būtu jāpiemēro uz 
brīvprātības pamata, pusēm skaidri paužot 
piekrišanu. Turklāt patērētājiem jebkurā 
brīdī vajadzētu būt tiesībām atteikties no 



AM\934215LV.doc 7/96 PE510.531v01-00

LV

Vienoto Eiropas tirdzniecības noteikumu 
piemērošanas.

Or. fi

Grozījums Nr. 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ar šo regulu izveido Vienotos Eiropas 
tirdzniecības noteikumus. Ar tiem tiek 
saskaņotas dalībvalstu līgumtiesības, nevis 
grozot esošās valstu līgumtiesības, bet gan 
izveidojot katras dalībvalsts tiesību 
ietvaros otru līgumtiesību regulējumu tiem 
līgumiem, kas ietilpst to piemērošanas 
jomā. Šim otrajam regulējumam būtu jābūt 
identiskam visā Savienībā un būtu jāpastāv 
līdzās jau esošajām valstu līgumtiesībām. 
Vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi 
pārrobežu līgumam būtu jāpiemēro uz 
brīvprātības pamata, pusēm skaidri paužot 
piekrišanu.

(9) Ar šo regulu izveido Vienotos Eiropas 
tirdzniecības noteikumus, kas paredzēti 
distances līgumiem un jo īpaši tiešsaistes 
līgumiem. Ar tiem tiek saskaņotas 
dalībvalstu līgumtiesības, nevis grozot 
esošās valstu līgumtiesības, bet gan 
izveidojot katras dalībvalsts tiesību 
ietvaros otru līgumtiesību regulējumu tiem 
līgumiem, kas ietilpst to piemērošanas 
jomā. Šim otrajam regulējumam būtu jābūt 
identiskam visā Savienībā un būtu jāpastāv 
līdzās jau esošajām valstu līgumtiesībām. 
Vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi 
pārrobežu līgumam būtu jāpiemēro uz 
brīvprātības pamata, pusēm skaidri paužot 
piekrišanu.

Or. de

Grozījums Nr. 347
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lietoto preču gadījumā dalībvalstīm 
saskaņā ar Direktīvas 1999/44 7. panta 
1. punktu ir tiesības paredzēt, ka pārdevēji 
drīkst līdz vienam gadam samazināt 
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garantijas termiņu. Ņemot vērā lietoto 
preču tirgus pieaugošo nozīmi no Eiropas 
patērētāju viedokļa pašreizējos 
ekonomiskās krīzes apstākļos un 
vajadzību veicināt ilgtspējīgu patēriņu, 
garantijas termiņa samazināšana līdz 
vienam gadam vairs nav pamatota. 
Lietoto preču garantijas termiņš būtu 
drīzāk jānosaka, balstoties uz šo preču vai 
digitālā satura atbilstības prasību 
definīciju, kā tas ir paredzēts šajā 
direktīvā.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm ir tiesības paredzēt saskaņā ar Direktīvas 1999/44 7. panta 1. punktu, ka 
pārdevēji drīkst samazināt garantijas termiņu līdz vienam gadam. Kā to ir konstatējušas 
dalībvalstis, kuras šo iespēju neizmantoja, tas nav nedz vajadzīgs, nedz ir vēlams no 
ilgtspējīga patēriņa viedokļa. Tādēļ šī regulējuma iespēja šajā direktīvā nav saglabāta.

Grozījums Nr. 348
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Tiesisko garantiju regulējumam ir 
liela nozīme, veicinot ilgtspējīgus 
produktus, un tas ir svarīgs no ES 
integrētas produktu politikas stratēģijas 
viedokļa. Nolūkā veicināt ilgtspējīgu 
patēriņu, patērētāju uzticību produktiem, 
kas ir izgatavoti, ņemot vērā noteikumus 
par ražošanu atbilstoši vides jomā 
noteiktām normām, ir jānodrošina, lai 
patērētājs varētu paļauties uz tiesiskajām 
garantijām visā tāda produkta lietošanas 
laikā, kas ir izgatavots, ņemot vērā vides 
prasībām atbilstošus ražošanas 
parametrus. Šis periods būtu jānosaka, 
vadoties pēc īstenošanas pasākumiem 
kopsakarā ar Direktīvu 2009/158/EK, jo 
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saskaņā ar šo pasākumu normām ir jāveic 
paredzamais produkta darbamūža 
novērtējums.

Or. en

Grozījums Nr. 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Vienotie Eiropas tirdzniecības 
noteikumi būtu jādara pieejami 
izmantošanai pārrobežu līgumos, jo šajā 
kontekstā atšķirības starp valstu tiesību 
aktiem rada sarežģītību un papildu 
izmaksas, kā arī attur puses no 
līgumtiesisku attiecību nodibināšanas. 
Līguma pārrobežu raksturs attiecībā uz 
līgumiem, kas tiek slēgti starp 
uzņēmumiem, būtu jānosaka, balstoties uz 
pušu pastāvīgo mītnesvietu. Līgumā starp 
uzņēmumu un patērētāju prasībai par 
pārrobežu elementu būtu jābūt izpildītai, ja 
patērētāja norādītā vispārīgā adrese, preču 
piegādes adrese vai patērētāja norādītā 
rēķina adrese ir kādā dalībvalstī, bet ārpus 
valsts, kurā ir tirgotāja pastāvīgā 
mītnesvieta.

(13) Vienotie Eiropas tirdzniecības 
noteikumi būtu jādara pieejami 
izmantošanai pārrobežu līgumos, jo šajā 
kontekstā atšķirības starp valstu tiesību 
aktiem rada sarežģītību un papildu 
izmaksas, kā arī attur puses no 
līgumtiesisku attiecību nodibināšanas. Tas 
jo īpaši attiecas uz distances līguma jomu, 
kuras potenciāls ir īpaši liels. Līguma 
pārrobežu raksturs attiecībā uz līgumiem, 
kas tiek slēgti starp uzņēmumiem, būtu 
jānosaka, balstoties uz pušu pastāvīgo 
mītnesvietu. Līgumā starp uzņēmumu un 
patērētāju prasībai par pārrobežu elementu 
būtu jābūt izpildītai, ja patērētāja norādītā 
vispārīgā adrese, preču piegādes adrese vai 
patērētāja norādītā rēķina adrese ir kādā 
dalībvalstī, bet ārpus valsts, kurā ir 
tirgotāja pastāvīgā mītnesvieta.

Or. de

Grozījums Nr. 350
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Vienotajiem Eiropas tirdzniecības 
noteikumiem būtu jābūt jo īpaši 
pieejamiem attiecībā uz kustamu preču 
pārdošanu, tostarp arī tad, ja šīs preces vēl 
tiks izgatavotas vai saražotas, jo šis ir 
ekonomiski vissvarīgākais līguma veids, 
kam var būt īpašs potenciāls pārrobežu 
tirdzniecības izaugsmes palielināšanai, jo 
īpaši e-komercijā.

(16) Vienotajiem Eiropas tirdzniecības 
noteikumiem vajadzētu būt jo īpaši 
pieejamiem attiecībā uz kustamu preču 
pārdošanu ar distances līgumu palīdzību, 
tostarp arī tad, ja šīs preces vēl tiks 
izgatavotas vai saražotas, jo šis no 
pārrobežu tirdzniecības viedokļa ir 
ekonomiski vissvarīgākais līguma veids, 
kurā vislielākais izaugsmes potenciāls ir 
e-komercijai.

Or. de

Grozījums Nr. 351
Mitro Repo

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai novērstu pastāvošās iekšējā tirgus 
un konkurences problēmas mērķtiecīgā un 
samērīgā veidā, Vienoto Eiropas 
tirdzniecības noteikumu darbības jomā jo 
īpaši būtu jāiekļauj puses, kuras atšķirību 
dēļ starp valstu līgumtiesībām pašlaik 
atturas veikt tirgotājdarbību ārvalstīs, kas 
tādējādi negatīvi ietekmē pārrobežu 
tirdzniecību. Tāpēc tiem būtu jāaptver visi 
darījumi starp uzņēmumu un patērētāju un 
līgumi starp tirgotājiem, kuros vismaz 
viena puse ir MVU saskaņā ar Komisijas 
2003. gada 6. maija Ieteikumu 2003/361 
par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju. Tam tomēr nebūtu 
jāskar dalībvalstu iespēja pieņemt tiesību 
aktus, kas padara Vienotos Eiropas 
tirdzniecības noteikumus pieejamus arī 
tādiem līgumiem starp tirgotājiem, no 
kuriem neviens nav MVU. Jebkurā 
gadījumā darījumos starp uzņēmumiem 
tirgotāji bauda pilnīgu līgumu slēgšanas 

(21) Lai novērstu pastāvošās iekšējā tirgus 
un konkurences problēmas mērķtiecīgā un 
samērīgā veidā, Vienoto Eiropas 
tirdzniecības noteikumu darbības jomā jo 
īpaši būtu jāiekļauj puses, kuras atšķirību 
dēļ starp valstu līgumtiesībām pašlaik 
atturas veikt tirgotājdarbību ārvalstīs, kas 
tādējādi negatīvi ietekmē pārrobežu 
tirdzniecību. Tāpēc tiem būtu jāaptver visi 
darījumi starp uzņēmumu un patērētāju un 
līgumi starp tirgotājiem, kuros vismaz 
viena puse ir MVU saskaņā ar Komisijas 
2003. gada 6. maija Ieteikumu 2003/361 
par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju. Ja visas puses ir 
tirgotāji, tad individuāliem tirgotājiem ir 
jāpiešķir patērētāju statuss, jo viņu 
uzņēmumi no resursu un kompetences 
viedokļa ļoti precīzi atšķiras no 
vispārējām ES MVU vai mikrouzņēmumu 
definīcijām. Tam tomēr nebūtu jāskar 
dalībvalstu iespēja pieņemt tiesību aktus, 
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brīvību un tiek aicināti, izstrādājot savu 
līgumu noteikumus, izmantot Vienotos 
Eiropas tirdzniecības noteikumus par 
iedvesma avotu.

kas padara Vienotos Eiropas tirdzniecības 
noteikumus pieejamus arī tādiem līgumiem 
starp tirgotājiem, no kuriem neviens nav 
MVU. Jebkurā gadījumā darījumos starp 
uzņēmumiem tirgotāji bauda pilnīgu 
līgumu slēgšanas brīvību un tiek aicināti, 
izstrādājot savu līgumu noteikumus, 
izmantot Vienotos Eiropas tirdzniecības 
noteikumus par iedvesma avotu.

Or. fi

Grozījums Nr. 352
Mitro Repo

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Vienoto Eiropas tirdzniecības 
noteikumu piemērošanai ir nepieciešama 
līguma pušu vienošanās par to. Darījumos 
starp uzņēmumu un patērētāju uz šo 
vienošanos būtu jāattiecina stingras 
prasības. Tā kā praksē Vienoto Eiropas 
tirdzniecības noteikumu izmantošanu 
parasti ierosinās tirgotājs, patērētājiem ir 
pilnībā jāapzinās, ka tie piekrīt piemērot 
noteikumus, kas atšķiras no spēkā 
esošajiem valsts tiesību aktiem. Tādēļ 
patērētāja piekrišana izmantot Vienotos 
Eiropas tirdzniecības noteikumus būtu 
pieļaujama tikai skaidra gribas izteikuma 
veidā, kas ir nodalīts no izteikuma, ar kuru 
patērētājs piekrīt līguma noslēgšanai. Šā 
iemesla dēļ nebūtu jāļauj piedāvāt Vienoto 
Eiropas tirdzniecības noteikumu 
izmantošanu kā noslēdzamā līguma 
nosacījumu, jo īpaši kā daļu no tirgotāja 
tipveida noteikumiem un nosacījumiem. 
Tirgotājam būtu jāsniedz patērētājam 
apstiprinājums par vienošanos izmantot 
Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus, 
izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju.

(22) Vienoto Eiropas tirdzniecības 
noteikumu piemērošanai ir nepieciešama 
līguma pušu vienošanās par to. Darījumos 
starp uzņēmumu un patērētāju uz šo 
vienošanos būtu jāattiecina stingras 
prasības. Tā kā praksē Vienoto Eiropas 
tirdzniecības noteikumu izmantošanu 
parasti ierosinās tirgotājs, patērētājiem ir 
pilnībā jāapzinās, ka viņi labprātīgi un pēc 
pašu ierosmes piekrīt piemērot 
noteikumus, kas atšķiras no spēkā 
esošajiem valsts tiesību aktiem. Tādēļ 
patērētāja piekrišana izmantot Vienotos 
Eiropas tirdzniecības noteikumus būtu 
pieļaujama tikai skaidra gribas izteikuma 
veidā, kas ir nodalīts no izteikuma, ar kuru 
patērētājs piekrīt līguma noslēgšanai. Šā 
iemesla dēļ nebūtu jāļauj piedāvāt Vienoto 
Eiropas tirdzniecības noteikumu 
izmantošanu kā noslēdzamā līguma 
nosacījumu, jo īpaši kā daļu no tirgotāja 
tipveida noteikumiem un nosacījumiem. 
Tirgotājam būtu jāsniedz patērētājam 
apstiprinājums par vienošanos izmantot 
Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus, 
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izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju.

Or. fi

Grozījums Nr. 353
Mitro Repo

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Patērētāja piekrišanai izmantot 
Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus 
ir jābūt ne tikai apzinātam lēmumam, bet 
arī uz informāciju balstītam lēmumam. 
Tirgotājam būtu ne tikai jāvērš patērētāja 
uzmanība uz iecerēto Vienoto Eiropas 
tirdzniecības noteikumu izmantošanu, bet 
arī jāsniedz informācija par to raksturu un 
galvenajiem elementiem. Lai atvieglotu šo 
tirgotāju pienākumu, tādējādi izvairoties no 
lieka administratīvā sloga, un lai 
nodrošinātu konsekvenci attiecībā uz 
patērētājiem sniegtās informācijas apjomu 
un kvalitāti, tirgotājiem būtu jāsniedz 
patērētājiem standarta informācijas 
paziņojums, kas ir iekļauts šajā regulā un 
tādējādi ir uzreiz pieejams visās Savienības 
oficiālajās valodās. Gadījumos, kad nav 
iespējams patērētājam sniegt standarta 
informācijas paziņojumu, piemēram, 
telefona sarunas ietvaros, vai gadījumos, 
kad tirgotājs nav izpildījis savu pienākumu 
sniegt informācijas paziņojumu, 
vienošanās izmantot Vienotos Eiropas 
tirdzniecības noteikumus nebūtu jāsaista 
patērētāju līdz brīdim, kamēr viņš nav 
saņēmis informācijas paziņojumu kopā ar 
apstiprinājumu par šo vienošanos un pēcāk 
izteicis savu piekrišanu.

(23) Patērētāja piekrišanai izmantot 
Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus 
ir jābūt ne tikai apzinātam lēmumam, bet 
arī uz informāciju balstītam lēmumam. 
Tirgotājam būtu ne tikai jāvērš patērētāja 
uzmanība uz iecerēto Vienoto Eiropas 
tirdzniecības noteikumu izmantošanu, bet 
arī patērētājam savlaicīgi pirms līguma 
slēgšanas jāsniedz informācija par šo 
tirdzniecības noteikumu īpatnībām un 
galvenajiem elementiem. Lai atvieglotu šo 
tirgotāju pienākumu, tādējādi izvairoties no 
lieka administratīvā sloga, un lai 
nodrošinātu konsekvenci attiecībā uz 
patērētājiem sniegtās informācijas apjomu 
un kvalitāti, tirgotājiem būtu jāsniedz 
patērētājiem standarta informācijas 
paziņojums, kas ir iekļauts šajā regulā un 
tādējādi ir uzreiz pieejams visās Savienības 
oficiālajās valodās. Gadījumos, kad nav 
iespējams patērētājam sniegt standarta 
informācijas paziņojumu, piemēram, 
telefona sarunas ietvaros, vai gadījumos, 
kad tirgotājs nav izpildījis savu pienākumu 
sniegt informācijas paziņojumu, 
vienošanās izmantot Vienotos Eiropas 
tirdzniecības noteikumus nebūtu jāsaista 
patērētāju līdz brīdim, kamēr viņš nav 
saņēmis informācijas paziņojumu kopā ar 
apstiprinājumu par šo vienošanos un pēcāk 
izteicis savu piekrišanu.

Or. fi
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Grozījums Nr. 354
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Patērētāja piekrišanai izmantot 
Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus 
ir jābūt ne tikai apzinātam lēmumam, bet 
arī uz informāciju balstītam lēmumam. 
Tirgotājam būtu ne tikai jāvērš patērētāja 
uzmanība uz iecerēto Vienoto Eiropas 
tirdzniecības noteikumu izmantošanu, bet 
arī jāsniedz informācija par to raksturu un 
galvenajiem elementiem. Lai atvieglotu šo 
tirgotāju pienākumu, tādējādi izvairoties no 
lieka administratīvā sloga, un lai 
nodrošinātu konsekvenci attiecībā uz 
patērētājiem sniegtās informācijas apjomu 
un kvalitāti, tirgotājiem būtu jāsniedz 
patērētājiem standarta informācijas 
paziņojums, kas ir iekļauts šajā regulā un 
tādējādi ir uzreiz pieejams visās Savienības 
oficiālajās valodās. Gadījumos, kad nav 
iespējams patērētājam sniegt standarta 
informācijas paziņojumu, piemēram, 
telefona sarunas ietvaros, vai gadījumos, 
kad tirgotājs nav izpildījis savu pienākumu 
sniegt informācijas paziņojumu, 
vienošanās izmantot Vienotos Eiropas 
tirdzniecības noteikumus nebūtu jāsaista 
patērētāju līdz brīdim, kamēr viņš nav 
saņēmis informācijas paziņojumu kopā ar 
apstiprinājumu par šo vienošanos un pēcāk 
izteicis savu piekrišanu.

(23) Patērētāja piekrišanai izmantot 
Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus 
ir jābūt ne tikai apzinātam lēmumam, bet 
arī uz informāciju balstītam lēmumam. 
Tirgotājam būtu ne tikai jāvērš patērētāja 
uzmanība uz iecerēto Vienoto Eiropas 
tirdzniecības noteikumu izmantošanu, bet 
arī jāsniedz informācija par to raksturu un 
galvenajiem elementiem. Lai atvieglotu šo 
tirgotāju pienākumu, tādējādi izvairoties no 
lieka administratīvā sloga, un lai 
nodrošinātu konsekvenci attiecībā uz 
patērētājiem sniegtās informācijas apjomu 
un kvalitāti, tirgotājiem būtu jāsniedz 
patērētājiem informācijas paziņojuma 
paraugs, kas ir iekļauts šajā regulā un 
tādējādi ir uzreiz pieejams visās Savienības 
oficiālajās valodās. Gadījumos, kad nav 
iespējams patērētājam sniegt standarta 
informācijas paziņojumu, piemēram, 
telefona sarunas ietvaros, vai gadījumos, 
kad tirgotājs nav izpildījis savu pienākumu 
sniegt informācijas paziņojumu, 
vienošanās izmantot Vienotos Eiropas 
tirdzniecības noteikumus nebūtu jāsaista 
patērētāju līdz brīdim, kamēr viņš nav 
saņēmis informācijas paziņojumu kopā ar 
apstiprinājumu par šo vienošanos un pēcāk 
izteicis savu piekrišanu.

Or. de

Pamatojums

Iesniegtais grozījums kļūst par vienu no papildinājumos izklāstītājiem paraugiem.
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Grozījums Nr. 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Vienotajiem Eiropas tirdzniecības 
noteikumiem būtu jāattiecas uz 
līgumtiesību jautājumiem, kuri ir būtiski 
praksē attiecībā uz to līgumu veidu 
darbības ciklu, kas ietilpst materiālajā 
piemērošanas jomā un personiskajā 
piemērošanas jomā, jo īpaši uz tiem 
līgumiem, kas ir noslēgti tiešsaistē. Tāpēc, 
neskarot pušu tiesības un saistības un 
tiesību aizsardzības līdzekļus līgumu 
neizpildes gadījumā, Vienotajiem Eiropas 
tirdzniecības noteikumiem būtu jāattiecas 
uz informācijas sniegšanas pienākumu 
pirms līguma noslēgšanas, līguma 
noslēgšanu, ietverot formas prasības, 
atteikuma tiesībām un atteikuma sekām, 
atkāpšanos no līguma maldības, krāpšanas 
vai negodīgas izmantošanas dēļ un šādas 
atkāpšanās sekām, interpretāciju, līguma 
saturu un sekām, līguma noteikumu 
negodīguma izvērtēšanu un sekām, 
atlīdzināšanu pēc atkāpšanās no līguma un 
līguma izbeigšanas, kā arī noilgumu un 
nokavējumu. Tiem būtu jānosaka 
pieejamās sankcijas gadījumā, ja nav 
ievērotas saistības un pienākumi, kas rodas 
to piemērošanas rezultātā.

(26) Vienotajiem Eiropas tirdzniecības 
noteikumiem būtu jāattiecas uz distances 
līgumu tiesību jautājumiem, kuri ir būtiski 
praksē attiecībā uz to līgumu veidu 
darbības ciklu, kas ietilpst šo noteikumu
materiālajā piemērošanas jomā un 
personiskajā piemērošanas jomā. Tāpēc, 
neskarot pušu tiesības un saistības un 
tiesību aizsardzības līdzekļus līgumu 
neizpildes gadījumā, Vienotajiem Eiropas 
tirdzniecības noteikumiem būtu jāattiecas 
uz informācijas sniegšanas pienākumu 
pirms līguma noslēgšanas, līguma 
noslēgšanu, ietverot formas prasības, 
atteikuma tiesībām un atteikuma sekām, 
atkāpšanos no līguma maldības, krāpšanas 
vai negodīgas izmantošanas dēļ un šādas 
atkāpšanās sekām, interpretāciju, līguma 
saturu un sekām, līguma noteikumu 
negodīguma izvērtēšanu un sekām, 
atlīdzināšanu pēc atkāpšanās no līguma un 
līguma izbeigšanas, kā arī noilgumu un 
nokavējumu. Tiem būtu jānosaka 
pieejamās sankcijas gadījumā, ja nav 
ievērotas saistības un pienākumi, kas rodas 
to piemērošanas rezultātā.

Or. de

Grozījums Nr. 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
35. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Ir atbilstoši pārskatīt Vienoto Eiropas 
tirdzniecības noteikumu vai citu šīs regulas 
noteikumu darbību pēc pieciem darbības 
gadiem. Pārskatīšanas gaitā cita starpā būtu 
jāņem vērā jautājums par piemērošanas 
jomas paplašināšanas nepieciešamību, 
ietverot arī līgumus starp uzņēmumiem, 
tirgus un tehnoloģiju attīstība digitālā 
satura jomā un Savienības aquis turpmākā 
attīstība.

(35) Ir atbilstoši pārskatīt Vienoto Eiropas 
tirdzniecības noteikumu vai citu šīs regulas 
noteikumu darbību pēc pieciem darbības 
gadiem. Pārskatīšanas gaitā cita starpā būtu 
jākonstatē, cik lielā mērā piemērošanas 
jomā būtu jāietver arī distances līgumi, 
līgumi starp uzņēmumiem, tirgus un 
tehnoloģiju attīstība digitālā satura jomā un 
Savienības acquis turpmākā attīstība.

Or. de

Grozījums Nr. 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Lai novērstu pārklāšanos un 
papildinātu spēkā esošās ES tiesības, šajā 
direktīvā būtu jāņem vērā Direktīvas 
2011/83/ES par patērētāju tiesībām 
principi, kuros ir saskaņoti distances 
līgumi un ārpus uzņēmuma telpām 
noslēgti līgumi, piemēram, pirmslīguma 
informācija, formālās prasības, atteikuma 
tiesības, piegāde un riska nodošana un 
maksāšanas līdzekļi. Līdz ar to būtu 
jārada tiem uzņēmumiem paredzēts 
pienācīgs regulējums, kas visā Savienībā 
pārdod preces un digitālo saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt
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Regulas priekšlikums
37.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37b) Komisijai pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas būtu jāizveido darba grupa, 
kurā pamatos darbotos pārstāvji no
patērētāju un uzņēmumu apvienībām un 
kuru atbalstītu akadēmiskie spēki un 
lietotāji, lai paplašinātu līgumtiesību 
standarta noteikumus attiecībā uz 
līgumiem, kurus slēdz ar patērētājiem 
tiešsaistē, pamatojoties uz šīs direktīvas 
normām un Savienības patērētāju 
aizsardzības tiesību kopumu, jo īpaši 
Direktīvu 2011/83/ES. 

Or. en

Grozījums Nr. 359
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas mērķis ir uzlabot iekšējā 
tirgus izveides un darbības nosacījumus, 
darot pieejamu vienotu līgumtiesību 
noteikumu kopumu, kas ietverts I 
pielikumā ("Vienotie Eiropas tirdzniecības 
noteikumi"). Šos noteikumus var izmantot 
pārrobežu darījumos par preču pirkumu, 
digitālā satura piegādi un saistīto 
pakalpojumu sniegšanu, ja līguma puses 
par to vienojas.

1. Šīs direktīvas mērķis ir iekšējā tirgus 
vajadzībām radīt fakultatīvas un kopējas 
Eiropas tiesības, darot pieejamu vienotu 
līgumtiesību noteikumu kopumu, kas 
ietverts I pielikumā ("Vienotie Eiropas 
tirdzniecības noteikumi"). Šos noteikumus 
var piemērot līdztekus valstu tiesībām un 
gadījumā, ja tos izvēlas valstu tiesību 
vietā, izmantot tikai tādu līgumtiesību 
jomā, kas attiecas uz pārrobežu
darījumiem par preču pirkumu, digitālā 
satura piegādi un saistīto pakalpojumu 
sniegšanu, ja līguma puses par to 
nepārprotami vienojas;

Or. el
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Grozījums Nr. 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas mērķis ir uzlabot iekšējā 
tirgus izveides un darbības nosacījumus, 
darot pieejamu vienotu līgumtiesību 
noteikumu kopumu, kas ietverts I 
pielikumā ("Vienotie Eiropas tirdzniecības 
noteikumi"). Šos noteikumus var izmantot 
pārrobežu darījumos par preču pirkumu, 
digitālā satura piegādi un saistīto 
pakalpojumu sniegšanu, ja līguma puses 
par to vienojas.

1. Šīs regulas mērķis ir uzlabot iekšējā 
tirgus izveides un darbības nosacījumus, 
darot pieejamu vienotu līgumtiesību 
noteikumu kopumu, kas ietverts I 
pielikumā ("Vienotie Eiropas tirdzniecības 
noteikumi"). Šos noteikumus var izmantot 
pārrobežu darījumos, slēdzot distances 
līgumus, jo īpaši tiešaistes tirdzniecībā, 
par preču pirkumu, digitālā satura piegādi 
un saistīto pakalpojumu sniegšanu, ja 
līguma puses par to vienojas.

Or. de

Grozījums Nr. 361
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī regula ļauj tirgotājiem paļauties uz 
vienotu noteikumu kopumu un izmantot 
vienus un tos pašus līguma noteikumus 
visos pārrobežu darījumos, tādējādi 
samazinot nevajadzīgas izmaksas un 
vienlaikus nodrošinot augsta līmeņa 
tiesisko noteiktību.

2. Šī direktīva ļauj tirgotājiem paļauties uz 
vienotu noteikumu kopumu un izmantot 
vienus un tos pašus līguma noteikumus 
visos pārrobežu darījumos.

Or. el

Grozījums Nr. 362
Kyriacos Triantaphyllides
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Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz līgumiem starp tirgotājiem 
un patērētājiem, šajā regulā ietverts 
vispusīgs patērētāju aizsardzības 
noteikumu kopums, lai nodrošinātu 
patērētāju augsta līmeņa aizsardzību, 
uzlabotu patērētāju uzticību iekšējam 
tirgum un mudinātu patērētājus iepirkties 
pāri robežām.

3. Attiecībā uz līgumiem starp tirgotājiem 
un patērētājiem, kas slēdz pārrobežu 
līgumus, šajā direktīvā ietverts patērētāju 
aizsardzības noteikumu kopums, lai 
nodrošinātu patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību, uzlabotu patērētāju uzticību 
iekšējam tirgum un mudinātu patērētājus 
iepirkties ārvalstīs.

Or. el

Grozījums Nr. 363
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) „tirgotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kura darbojas nolūkos, kas ir 
saistīti ar šīs personas komercdarbību, 
tirgotājdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju;

e) „tirgotājs” ir fiziska vai privāta un 
publiska juridiska persona, kura attiecībā 
uz līgumiem darbojas patstāvīgi vai 
izmantojot pārstāvi, kurš rīkojas tās vārdā 
vai uzdevumā, nolūkos, kas ir saistīti ar šīs 
personas komercdarbību, tirgotājdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

Or. de

Pamatojums

Šī definīcija atbilst ES Direktīvai 83/2011 par patērētāju tiesībām, jo īpaši attiecībā uz trešo 
personu rīcību tirgotāja vārdā vai uzdevumā. Kaut arī pārstāvība kā tāda Vienotajos Eiropas 
tirdzniecības noteikumos nav reglamentēta, no patērētāju viedokļa tomēr tā rada dažādās 
sekas atkarībā no tā, vai tirgotājs rīkojas patstāvīgi vai citu personu uzdevumā, kas nekādā 
ziņā nav saprotamas un ļoti sarežģī regulējumu.

Grozījums Nr. 364
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – p punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

p) „distances līgums” ir jebkurš līgums 
starp tirgotāju un patērētāju, kas noslēgts 
saskaņā ar organizētu distances pārdošanas 
shēmu, tirgotājam vai – gadījumā, ja 
tirgotājs ir juridiska persona, – fiziskai 
personai, kas pārstāv tirgotāju, un 
patērētājam vienlaikus fiziski neatrodoties 
vienā vietā, un šā līguma noslēgšanai tiek 
ekskluzīvi izmantots viens vai vairāki 
distances saziņas līdzekļi līdz līguma 
noslēgšanas brīdim un pašā līguma 
noslēgšanas brīdī;

p) „distances līgums” ir jebkurš līgums 
starp tirgotāju un patērētāju vai ar citu 
komersantu, kas noslēgts saskaņā ar 
organizētu distances pārdošanas shēmu, 
tirgotājam vai – gadījumā, ja tirgotājs ir 
juridiska persona, – fiziskai personai, kas 
pārstāv tirgotāju, un patērētājam vai citam 
komersantam, vai gadījumā, ja 
komersants ir juridiska persona, fiziskais 
personai, kas pārstāv komersantu,
vienlaikus fiziski neatrodoties vienā vietā, 
un šā līguma noslēgšanai tiek ekskluzīvi 
izmantots viens vai vairāki distances 
saziņas līdzekļi līdz līguma noslēgšanas 
brīdim un pašā līguma noslēgšanas brīdī;

Or. de

Pamatojums

Samazinot tvērumu ir jādefinē precīzāk, jo īpaši nepārptami ietverot arī līgumus starp
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – q punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(q) „ārpus uzņēmuma telpām noslēgts 
līgums” ir līgums starp tirgotāju un 
patērētāju, kas noslēgts:

svītrots

i) tirgotājam vai, ja tirgotājs ir juridiska 
persona, fiziskai personai, kas pārstāv 
tirgotāju, un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot vietā, kas nav tirgotāja 
uzņēmuma telpas, vai noslēgts uz 
patērētāja piedāvājuma pamata, kas 
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izteikts tādos pašos apstākļos, vai
ii) tirgotāja uzņēmuma telpās vai 
izmantojot jebkurus distances saziņas 
līdzekļus tūlīt pēc tam, kad patērētājs ticis 
personīgi un individuāli uzrunāts vietā, 
kas nav tirgotāja uzņēmuma telpas, 
vienlaikus fiziski klātesot patērētājam un 
tirgotājam vai, ja tirgotājs ir juridiska 
persona, fiziskai personai, kas pārstāv 
tirgotāju, vai
iii) ekskursijas laikā, ko tirgotājs vai, ja 
tirgotājs ir juridiska persona, fiziska 
persona, kas pārstāv tirgotāju, organizē ar 
mērķi reklamēt un pārdot preces vai 
piegādāt digitālo saturu vai saistītu 
pakalpojumu patērētājam;

Or. de

Pamatojums

Aprobežojot tvērumu ar distances līgumiem, šī definīcija nav nepieciešama, jo ārpus 
uzņēmuma telpām noslēgti līgumi no Direktīvas regulējuma tiek svītroti.

Grozījums Nr. 366
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – q punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) tirgotājam vai, ja tirgotājs ir juridiska 
persona, fiziskai personai, kas pārstāv 
tirgotāju, un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot vietā, kas nav tirgotāja uzņēmuma 
telpas, vai noslēgts uz patērētāja 
piedāvājuma pamata, kas izteikts tādos 
pašos apstākļos, vai

i) tirgotājam un patērētājam vienlaikus 
fiziski klātesot vietā, kas nav tirgotāja 
uzņēmuma telpas, vai noslēgts uz 
patērētāja piedāvājuma pamata, kas izteikts 
tādos pašos apstākļos, vai

Or. de

Grozījums Nr. 367
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Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – q punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tirgotāja uzņēmuma telpās vai 
izmantojot jebkurus distances saziņas 
līdzekļus tūlīt pēc tam, kad patērētājs ticis 
personīgi un individuāli uzrunāts vietā, kas 
nav tirgotāja uzņēmuma telpas, vienlaikus 
fiziski klātesot patērētājam un tirgotājam
vai, ja tirgotājs ir juridiska persona, 
fiziskai personai, kas pārstāv tirgotāju, vai

ii) kas noslēgts tirgotāja uzņēmuma telpās 
vai izmantojot jebkurus distances saziņas 
līdzekļus tūlīt pēc tam, kad patērētājs ticis 
personīgi un individuāli uzrunāts vietā, kas 
nav tirgotāja uzņēmuma telpas, vienlaikus 
fiziski klātesot tirgotājam un patērētājam, 
vai

Or. de

Pamatojums

Ja par izejas punktu pieņem ES Direktīvā 83/2011 par patērētāju tiesībām sniegto jēdziena 
„tirgotājs” definīciju, tad konsekvences labad atbilstīgi ir jākoriģē arī jēdziena „ārpus 
uzņēmuma telpām noslēgts līgums” definīcija.

Grozījums Nr. 368
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – q punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ekskursijas laikā, ko tirgotājs vai, ja 
tirgotājs ir juridiska persona, fiziska 
persona, kas pārstāv tirgotāju, organizē ar 
mērķi reklamēt un pārdot preces vai 
piegādāt digitālo saturu vai saistītu
pakalpojumu patērētājam;

iii) ekskursijas laikā, ko tirgotājs organizē 
ar mērķi reklamēt un pārdot preces vai 
piegādāt digitālo saturu vai pakalpojumu 
patērētājam;

Or. de

Grozījums Nr. 369
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – r punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(r) „uzņēmuma telpas” ir: svītrots
i) nepārvietojamas mazumtirdzniecības 
telpas, kurās tirgotājs pastāvīgi darbojas, 
vai
ii) pārvietojamas mazumtirdzniecības 
telpas, kurās tirgotājs parasti darbojas;

Or. de

Pamatojums

Aprobežojot tvērumu ar distances līgumiem, šī definīcija nav nepieciešama, jo ārpus 
uzņēmuma telpām noslēgti līgumi no Direktīvas regulējuma tiek svītroti.

Grozījums Nr. 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – u punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

u) „atklāta izsole” ir pārdošanas metode, 
kad tirgotājs piedāvā preces vai digitālo 
saturu patērētājam, kas personīgi ierodas 
vai kuram ir dota iespēja personīgi 
ierasties izsolē, pārredzamā un konkurējošā 
cenu piedāvāšanas procedūrā, kuru vada 
izsolītājs un kurā augstākās cenas solītājam 
ir pienākums pirkt attiecīgās preces vai 
digitālo saturu;

u) „atklāta izsole” ir pārdošanas metode, 
kad tirgotājs piedāvā preces, digitālo saturu 
vai pakalpojumus pārredzamā un
konkurējošā cenu piedāvāšanas procedūrā, 
kuru vada izsolītājs un kurā izsoles 
uzvarētājam ir pienākums pirkt attiecīgās 
preces, digitālo saturu vai pakalpojumus;

Or. de

Pamatojums

Saturiski pielāgojumi, kas veikti, tvērumu aprobežojot ar distances līgumiem un ņemot vērā 
patērētāju direktīvas definīciju.
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Grozījums Nr. 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ya punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ya) „attaisnota darbība vai bezdarbība” ir 
darbība vai bezdarbība, ja to objektīvi 
nevar piedēvēt attiecīgajai personai.

Or. de

Pamatojums

Labāks sākotnējā grozījuma Nr. 92 formulējums.

Grozījums Nr. 372
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants svītrots
Vienoto Eiropas tirdzniecības noteikumu 
izvēles raksturs
Puses var vienoties, ka to pārrobežu preču 
pirkuma, digitālā satura piegādes un 
saistīto pakalpojumu sniegšanas līgumus 
regulē Vienotie Eiropas tirdzniecības 
noteikumi 4. līdz 7. pantā noteiktās 
teritoriālās un materiālās piemērošanas 
jomas, kā arī piemērojamības personām 
ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Franz Obermayr
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. apakšdaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja vienošanās neattiecas uz 
Vienoto Eiropas tirdzniecības noteikumu 
piemērošanas jomu, šāda klauzula nav 
spēkā;

Or. de

Grozījums Nr. 374
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) patērētāja norādītā adrese vai preču 
piegādes adrese, vai rēķina piegādes 
adrese atrodas valstī, kas nav tirgotāja 
pastāvīgās mītnesvietas valsts, un

a) patērētāja atrašanās valsts nav tirgotāja 
pastāvīgās mītnesvietas valsts un

Or. el

Grozījums Nr. 375
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šajā regulā sabiedrību un citu vienību
pastāvīgā mītnesvieta ir galvenās pārvaldes 
institūcijas atrašanās vieta, neatkarīgi no tā, 
vai tām ir juridiskās personas statuss.
Tirgotāja, kas ir fiziska persona, pastāvīgā 
mītnesvieta ir šīs personas galvenā 
tirgotājdarbības vieta.

4. Šajā regulā tirgotāju vai sabiedrību, kā 
arī citu struktūru pastāvīgā mītnesvieta ir 
galvenās pārvaldes institūcijas atrašanās 
vieta neatkarīgi no tā, vai tiem ir juridiskās 
personas statuss, ja tiem patērētāja valstī 
nav nedz mazumtirdzniecības uzņēmuma, 
nedz biroja, nedz kādas citas tirgotāja vai 
likumiskā pārstāvja filiāles un ja tie nav 
reģistrēti dalībvalstu kompetento iestāžu 
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uzņēmumu un citu juridisko personu 
reģistros kā juridiskas personas vai bez 
juridiskās personas statusa. Tirgotāja, kas 
ir fiziska persona, pastāvīgā mītnesvieta ir 
šīs personas galvenā tirgotājdarbības vieta.

Or. el

Grozījums Nr. 376
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumi, kuriem var izmantot Vienotos 
Eiropas tirdzniecības noteikumus

Pārrobežu rakstura līgumi, kuriem var 
izmantot Vienotos Eiropas tirdzniecības 
noteikumus

Or. el

Grozījums Nr. 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus 
var izmantot:

Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus 
var izmantot attiecībā uz šādiem distances 
līgumiem, tostarp tiešsaistē noslēgtajiem 
līgumiem:

Or. de

Grozījums Nr. 378
Mitro Repo

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vienotos Eiropas tirdzniecības 
noteikumus var izmantot tikai tad, ja preču 
pārdevējs vai digitālā satura piegādātājs ir 
tirgotājs. Ja visas līguma puses ir tirgotāji, 
Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus 
var izmantot, ja vismaz viena no pusēm ir 
mazs vai vidējs uzņēmums (MVU).

1. Vienotos Eiropas tirdzniecības 
noteikumus var izmantot tikai tad, ja preču 
pārdevējs vai digitālā satura piegādātājs ir 
tirgotājs. Ja visas līguma puses ir tirgotāji, 
Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus 
var izmantot, ja vismaz viena no pusēm ir 
mazs vai vidējs uzņēmums (MVU). Ja 
visas puses ir tirgotāji, individuālos 
uzņēmējus aizsardzības nolūkā uzskata 
par patērētājiem.

Or. fi

Grozījums Nr. 379
Mitro Repo

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībās starp tirgotāju un patērētāju 
vienošanās par Vienoto Eiropas 
tirdzniecības noteikumu izmantošanu ir 
spēkā tikai tad, ja patērētāja piekrišana ir 
sniegta skaidra izteikuma veidā, kas ir 
nodalīts no izteikuma par piekrišanu 
noslēgt līgumu. Tirgotājam ir pienākums 
sniegt patērētājam šīs piekrišanas 
apstiprinājumu uz pastāvīga informācijas 
nesēja.

2. Attiecībās starp tirgotāju un patērētāju 
vienošanās par Vienoto Eiropas 
tirdzniecības noteikumu izmantošanu ir 
spēkā tikai tad, ja patērētāja piekrišana ir 
sniegta brīvprātīgi un pēc paša ierosmes
skaidra izteikuma veidā, kas ir nodalīts no 
izteikuma par piekrišanu noslēgt līgumu. 
Tirgotājam ir pienākums sniegt patērētājam 
šīs piekrišanas apstiprinājumu uz pastāvīga 
informācijas nesēja.

Or. fi

Grozījums Nr. 380
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Nav spēkā vienošanās, kas pārsniedz 
Vienoto Eiropas tirdzniecības noteikumu 
piemērošanas jomu.

Or. de

Pamatojums

Ja, slēdzot vienošanās, netiek ņemta vērā regulā noteiktā Eiropas Vienoto tirdzniecības 
noteikumu piemērošanas joma, jo tajās ir paredzēts pārsniegt šo noteikumu tvērumu vai ja šie 
noteikumi tiks piemēroti jauktiem līgumiem vai kredītfinansējuma līgumiem, vai tiks piemēroti 
tikai daļēji, ir precīzi jānosaka, ka vienošanās par šo noteikumu piemērošanu nav spēkā. 
Piemērojamās tiesības tādos gadījumos ir jānosaka saskaņā ar regulas „Roma I” 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Standarta informācijas paziņojums
līgumos starp tirgotāju un patērētāju

Informācijas paziņojuma paraugs, slēdzot
līgumus starp tirgotāju un patērētāju

Or. de

Grozījums Nr. 382
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tirgotājs, vienojoties par Vienoto 
Eiropas tirdzniecības noteikumu 
piemērošanu, patērētājam uz pastāvīga 
informācijas nesēja nodod standarta 
informācijas paziņojumu.
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Or. de

Pamatojums

Standarta informācijas paziņojums pātērētājam ir jānodod pēc vienošanās par Vienoto 
Eiropas tirdzniecības noteikumu piemērošanu.

Grozījums Nr. 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo pantu nepiemēro līgumiem par 
pārtikas produktu, dzērienu vai citu tādu 
ikdienā nepieciešamu mājsaimniecības 
preču piegādi, kuras tirgotājs bieži un 
regulāri pats piegādā uz patērētāja 
mājām, atrašanās vietu vietu vai 
darbavietu.

Or. de

Pamatojums

Saskaņots ar Pielikuma 13. panta. V punkta a) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 384
Toine Manders

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka sankcijas, kas 
piemērojamas, ja tirgotājs attiecībās ar 
patērētāju neievēro prasības, kas noteiktas 
8. un 9. pantā, un veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka šīs 
sankcijas tiek piemērotas. Noteiktās 
sankcijas ir efektīvas, samērīgas un 
atturošas. Dalībvalstis attiecīgo noteikumu 

Dalībvalstis nosaka samērīgas kas 
piemērojamas, ja tirgotājs attiecībās ar 
patērētāju neievēro prasības, kas noteiktas 
8. un 9. pantā, un veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka šīs 
sankcijas tiek piemērotas. Dalībvalstis 
attiecīgo noteikumu tekstus paziņo 
Komisijai ne vēlāk kā [1 gadu pēc šīs 
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tekstus paziņo Komisijai ne vēlāk kā [1 
gadu pēc šīs regulas piemērošanas sākuma] 
un cik vien ātri iespējams paziņo visas 
turpmākās izmaiņas šajos noteikumos.

regulas piemērošanas sākuma] un cik vien 
ātri iespējams paziņo visas turpmākās 
izmaiņas šajos noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pušu vienošanās par Vienoto Eiropas 
tirdzniecības noteikumu izmantošanu 
līgumam ir spēkā, tikai Vienotos Eiropas 
tirdzniecības noteikumus piemēro visiem 
jautājumiem, kas tajos regulēti. Ar 
nosacījumu, ka līgums ir noslēgts,
Vienotie Eiropas tirdzniecības noteikumi
attiecas arī uz pienākumu sniegt 
informāciju pirms līguma noslēgšanas un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem šā 
pienākuma neizpildes gadījumā.

Ja pušu vienošanās par Vienoto Eiropas 
tirdzniecības noteikumu izmantošanu 
līgumam ir spēkā, tikai Vienotos Eiropas 
tirdzniecības noteikumus piemēro visiem 
jautājumiem, kas tajos regulēti. Ja tirgotājs 
piedāvā preces, digitālo saturu vai 
saistītos pakalpojumus ar iespēju 
vienoties par Vienotajiem Eiropas 
tirdzniecības noteikumiem, šie noteikumi 
attiecas arī uz pienākumu sniegt 
informāciju pirms līguma noslēgšanas un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem šā 
pienākuma neizpildes gadījumā.

Or. de

Pamatojums

Pienākums sniegt informāciju pirms līguma noslēgšanas ir pilnībā lietderīgs tikai tad, ja tā 
nav atkarīga no līguma noslēgšanas fakta. Ir jānodrošina arī tas, lai konkurentiem un 
pātērētāju apvienībām pret tiem izdarītu tāda informēšanas pienākuma pārkāpumu gadījumā, 
kas paredzēts Vienotajos Eiropas tirdzniecības noteikumos, būtu iespējas izmantot tiesiskās 
aizsardzības iespējas.

Grozījums Nr. 386
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa– a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) līgumiem, kuros tirgotāju pastāvīgā 
mītnesvieta vai – līguma starp tirgotāju un 
patērētāju gadījumā – tirgotāja pastāvīgā 
mītnesvieta, patērētāja norādītā adrese, 
preču piegādes adrese vai rēķina adrese
atrodas šajā dalībvalstī; un/vai

a) ja tirgotāju pastāvīgā mītnesvieta atrodas 
šajā dalībvalstī un

Or. de

Grozījums Nr. 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz … [5 gadi no šīs regulas spēkā 
stāšanās] Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai sīku ziņojumu, kurā 
pārskatīta šīs regulas darbība, cita starpā 
ņemot vērā jautājumu par piemērošanas 
jomas paplašināšanas nepieciešamību, 
ietverot arī līgumus starp uzņēmumiem, 
tirgus un tehnoloģiju attīstību digitālā 
satura jomā un Savienības aquis turpmāko 
attīstību.

2. Līdz … [5 gadi no šīs regulas spēkā 
stāšanās] Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai sīku ziņojumu, kurā 
pārskatīta šīs regulas darbība, cita starpā 
ņemot vērā jautājumu par piemērošanas 
jomas paplašināšanas nepieciešamību, 
ietverot arī distances līgumus, līgumus 
starp uzņēmumiem un tirgus un tehnoloģiju 
attīstību digitālā satura jomā, un Savienības 
tiesību turpmāko attīstību.

Or. de

Grozījums Nr. 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants



AM\934215LV.doc 31/96 PE510.531v01-00

LV

Parauglīgumi
Komisija [viena gada] laikā pēc šīs 
direktīvas transponēšanas izstrādā 
līgumtiesību standarta noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
16.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.b pants
Komisija īsteno informācijas kampaņu, 
lai informētu dalībvalstu uzņēmumus par 
standarta noteikumiem, kurus piemēro ar 
patērētājiem veiktiem tiešsaistes 
darījumiem un kuru pamatā ir ES 
regulējums.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja vien Vienotajos Eiropas tirdzniecības 
noteikumos nav noteikts citādi, līgums, 
izteikums vai kāds cits akts, ko regulē šie 
noteikumi, nav ne jāsagatavo, ne 
jāapliecina kādā īpašā formā.

Ja vien Vienotajos Eiropas tirdzniecības 
noteikumos vai attiecīgajās valstu tiesībās, 
kas nav saistītas ar Vienotajiem Eiropas 
tidzniecības noteikumiem un kas 
jāpiemēro, pamatojoties uz Regulu (EK) 
Nr. 593/2008, (EK) Nr. 864/2007 vai 
citām atbilstošām kolīzijas normām, nav 
noteikts citādi, līgums, izteikums vai kāds 
cits akts, ko regulē šie noteikumi, nav ne 
jāsagatavo, ne jāapliecina kādā īpašā 
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formā.

Or. en

Pamatojums

Izdarot šos grozījumus, ir jānovērš tas, ka tiek ignorēti regulas „Roma I” aspekti.  Saskaņā ar 
regulas „Roma I” 11. pantu regulu spēkā ir formālie katras atsevišķās dalībvalsts noteikumi, 
kurus īstenojot, piemēram, tiek panākts augstāks patērētāju tiesību aizsardzības līmenis.

Grozījums Nr. 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas sniegšanas pienākums, 
slēdzot distances līgumu vai līgumu ārpus 
uzņēmuma telpām-

Informācijas sniegšanas pienākums, 
slēdzot līgumu

Or. de

Pamatojums

Tā kā piemērošanas joma ir jāaprobežo ar distances līgumiem, formulējot šādi, domāti ir 
tikai distances līgumi. Taču ja mēs formulētu ar jēdzienu „distances līgumi”, tad varētu 
likties, ka pastāv vēl citi līgumu veidi.

Grozījums Nr. 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājam, kas slēdz distances līgumu 
vai slēdz līgumu ārpus uzņēmuma telpām, 
pirms līguma noslēgšanas vai pirms 
patērētājam kļuvis saistošs kāds 
piedāvājums, skaidrā un saprotamā veidā 
jāsniedz patērētājam šādu informāciju:

1. Tirgotājam, kas slēdz līgumu, pirms 
līguma noslēgšanas vai pirms patērētājam 
kļuvis saistošs kāds piedāvājums, skaidrā 
un saprotamā veidā jāsniedz patērētājam 
šāda informācija:
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Or. de

Grozījums Nr. 393
Mitro Repo

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kopējā cena un papildu maksājumi un 
izmaksas saskaņā ar 14. pantu;

b) kopējā cena un papildu maksājumi, 
piemēram, nodokļi, un izmaksas saskaņā 
ar 14. pantu;

Or. fi

Grozījums Nr. 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Distances līgumā šajā pantā pieprasīto 
informāciju:

3. Šajā pantā pieprasīto informāciju:

Or. de

Grozījums Nr. 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ārpus uzņēmuma telpām noslēgtā 
līgumā šajā pantā pieprasīto informāciju:

svītrots

(a) sniedz uz papīra vai, ja patērētājs tam 
piekrīt, uz cita pastāvīga informācijas 
nesēja; un
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(b) tai jābūt izlasāmai, vienkāršā un 
skaidri saprotamā valodā.

Or. de

Pamatojums

Svītrots piemērošanas jomas ierobežojuma dēļ.

Grozījums Nr. 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noslēgts, izmantojot tirdzniecības 
automātu vai automatizētas tirdzniecības 
telpas;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Svītrots piemērošanas jomas ierobežojuma dēļ.

Grozījums Nr. 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) noslēgts ārpus uzņēmuma telpām un 
cena vai — ja vienlaikus noslēgti vairāki 
līgumi — līgumu kopējā cena nepārsniedz 
EUR 50 vai līdzvērtīgu summu valūtā, 
kādā noteikta attiecīgā līguma cena.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Svītrots piemērošanas jomas ierobežojuma dēļ.

Grozījums Nr. 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. pants – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ir noslēgts saskaņā ar dalībvalstu 
tiesību aktiem un to ir sagatavojusi valsts 
amatpersona, kurai saskaņā ar likumu ir 
jābūt neatkarīgai un objektīvai un kurai, 
sniedzot visaptverošu juridisku 
informāciju, ir jānodrošina, lai patērētājs 
līgumu noslēgtu tikai pēc tam, kad to ir 
rūpīgi izvērtējis no juridiskā viedokļa un 
apzinās tā juridiskās sekas. Tas attiecas 
arī uz līguma slēgšanu tiesā.

Or. de

Grozījums Nr. 399
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 13. pants – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ir noslēgts saskaņā ar dalībvalstu 
tiesībām un to ir sagatavojusi valsts 
amatpersona, kurai saskaņā ar likumu ir 
jābūt neatkarīgai un objektīvai un kurai, 
sniedzot visaptverošu juridisku 
informāciju, ir jānodrošina, lai patērētājs 
līgumu noslēgtu tikai pēc tam, kad to ir 
rūpīgi izvērtējis no juridiskā viedokļa un 
apzinās tā juridiskās sekas.

Or. en
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Grozījums Nr. 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija par atteikuma tiesībām, slēdzot 
distances līgumu vai līgumu ārpus 
uzņēmuma telpām

Informācija par atteikuma tiesībām, slēdzot 
līgumu

Or. de

Grozījums Nr. 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgā gadījumā informācijā, ko 
sniedz saskaņā ar 13. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu, jāietver norāde, ka 
atteikuma gadījumā patērētājam būs jāsedz 
ar preču atdošanu atpakaļ saistītās 
izmaksas, bet distances līgumos jāietver 
norāde, ka atteikuma gadījumā 
patērētājam būs jāsedz ar preču atdošanu 
atpakaļ saistītās izmaksas, ja preces to 
būtības dēļ nevar vienkārši nosūtīt atpakaļ 
pa pastu.

2. Attiecīgā gadījumā informācijā, ko 
sniedz saskaņā ar 13. panta 1. punkta 
e) apakšpunktu, jāietver norāde, ka 
atteikuma gadījumā patērētājam būs jāsedz 
ar preču atdošanu atpakaļ saistītās 
izmaksas tikai tad, ja preces to būtības dēļ 
nevar vienkārši nosūtīt atpakaļ pa pastu.

Or. de

Grozījums Nr. 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 18. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārpus uzņēmuma telpām noslēgti līgumi –
papildu informācijas prasība un 
apstiprinājums

svītrots

1. Tirgotājam ir pienākums uz papīra vai, 
ja patērētājs tam piekrīt, uz kāda cita 
pastāvīga informācijas nesēja, izsniegt 
patērētājam parakstīta līguma kopiju vai 
līguma apstiprinājumu un attiecīgā 
gadījumā arī patērētāja piekrišanas un 
apliecinājuma apstiprinājumu saskaņā ar 
40. panta 3. punkta d) apakšpunktu.
2. Ja patērētājs vēlas, lai saistīto 
pakalpojumu sniegšanu sāk pirms 
atteikuma termiņa beigām, kas noteikts 
42. panta 2. punktā, tirgotājs pieprasa, lai 
patērētājs skaidri izsaka šādu lūgumu uz 
pastāvīga informācijas nesēja.

Or. de

Grozījums Nr. 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 19. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Distances līgumi – papildu informācija un 
citas prasības

Papildu informācija un citas prasības

Or. de

Grozījums Nr. 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 19. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tirgotājs zvana patērētājam, ar mērķi 
noslēgt distances līgumu, tirgotājam 
sarunas sākumā ar patērētāju jāatklāj sava 
identitāte un attiecīgā gadījumā tās 
personas identitāte, kuras vārdā viņš zvana, 
un zvana komerciālais nolūks.

1. Ja tirgotājs zvana patērētājam, ar mērķi 
noslēgt līgumu, tirgotājam sarunas sākumā 
ar patērētāju jāatklāj sava identitāte un 
attiecīgā gadījumā tās personas identitāte, 
kuras vārdā viņš zvana, un zvana 
komerciālais nolūks.

Or. de

Grozījums Nr. 405
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja distances līgumu noslēdz, izmantojot 
distances saziņas līdzekli, kurā ir 
ierobežota telpa vai laiks informācijas 
parādīšanai, tirgotājam konkrētajā saziņas 
līdzeklī pirms šāda līguma noslēgšanas 
jāsniedz vismaz šā panta 3. punktā minētā 
informācija. Pārējo 13. pantā minēto 
informāciju tirgotājs patērētājam sniedz 
atbilstošā veidā saskaņā ar 13. panta 
3. punktu.

2. Ja līgumu noslēdz, izmantojot distances 
saziņas līdzekli, kurā ir ierobežota telpa vai 
laiks informācijas parādīšanai, tirgotājam 
konkrētajā saziņas līdzeklī pirms šāda 
līguma noslēgšanas jāsniedz vismaz šā 
panta 3. punktā minētā informācija. Pārējo 
13. pantā minēto informāciju tirgotājs 
patērētājam sniedz atbilstošā veidā saskaņā 
ar 13. panta 3. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Distances līgums, kas noslēgts pa 
tālruni, ir spēkā tikai tad, ja patērētājs ir 
parakstījis piedāvājumu vai ir nosūtījis 

4. Līgums, kas noslēgts pa tālruni, ir spēkā 
tikai tad, ja patērētājs ir parakstījis 
piedāvājumu vai ir nosūtījis rakstisku 
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rakstisku piekrišanu, kurā norādīts, ka 
patērētājs piekrīt līguma noslēgšanai. 
Tirgotājam ir pienākums sniegt patērētājam 
šīs piekrišanas apstiprinājumu uz pastāvīga 
informācijas nesēja.

piekrišanu, kurā norādīts, ka patērētājs 
piekrīt līguma noslēgšanai. Tirgotājam ir 
pienākums sniegt patērētājam šīs 
piekrišanas apstiprinājumu uz pastāvīga 
informācijas nesēja.

Or. de

Grozījums Nr. 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tirgotājam ir pienākums uz pastāvīga 
informācijas nesēja sniegt patērētājam 
noslēgtā līguma apstiprinājumu un 
attiecīgā gadījumā arī patērētāja 
piekrišanas un apliecinājuma 
apstiprinājumu, kas minēts 40. panta 
3. punkta d) apakšpunktā, un visu 
informāciju, kas minēta 13. pantā. 
Tirgotājs šo informāciju sniedz saprātīgā 
termiņā pēc distances līguma noslēgšanas 
un ne vēlāk kā preču piegādes brīdī vai 
pirms digitālā satura piegādes, vai pirms 
sākas saistītā pakalpojuma sniegšana, ja 
vien informācija patērētājam jau nav 
sniegta uz pastāvīga informācijas nesēja 
pirms distances līguma noslēgšanas.

5. Tirgotājam ir pienākums uz pastāvīga 
informācijas nesēja sniegt patērētājam 
noslēgtā līguma apstiprinājumu un 
attiecīgā gadījumā arī patērētāja 
piekrišanas un apliecinājuma 
apstiprinājumu, kas minēts 40. panta 
3. punkta d) apakšpunktā, un visu 
informāciju, kas minēta 13. pantā. 
Tirgotājs šo informāciju sniedz saprātīgā 
termiņā pēc līguma noslēgšanas un ne 
vēlāk kā preču piegādes brīdī vai pirms 
digitālā satura piegādes, vai pirms sākas 
saistītā pakalpojuma sniegšana, ja vien 
informācija patērētājam jau nav sniegta uz 
pastāvīga informācijas nesēja pirms līguma 
noslēgšanas.

Or. de

Grozījums Nr. 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 20. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākums sniegt informāciju, slēdzot svītrots
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līgumus, kas nav ne distances līgumi, ne 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgti līgumi
1. Līgumos, kas nav ne distances līgumi, 
ne ārpus uzņēmuma telpām noslēgti 
līgumi, pirms līguma noslēgšanas vai 
pirms patērētājam kļuvis saistošs kāds 
piedāvājums tirgotājam, ir pienākums, ja 
vien šī informācija skaidri neizriet no 
konteksta, skaidrā un saprotamā veidā 
sniegt patērētājam šādu informāciju:
(a) piegādājamo preču, digitālā satura vai 
saistīto pakalpojumu galvenās īpašības 
tādā mērā, cik tas ir atbilstoši 
izmantotajam saziņas līdzeklim un šīm 
precēm, digitālajam saturam vai 
saistītajiem pakalpojumiem;
(b) kopējā cena un papildu maksājumi un 
izmaksas saskaņā ar 14. panta 1. punktu;
(c) tirgotāja identitāte, piemēram, viņa 
tirdzniecības nosaukums, faktiskā adrese, 
kurā tas nodarbojas ar tirgotājdarbību, un 
tālruņa numurs;
(d) līguma noteikumi saskaņā ar 16. 
panta a) un b) punktu;
(e) attiecīgā gadījumā tirgotāja 
pēcpārdošanas pakalpojumu, 
komercgarantiju un sūdzību izskatīšanas 
politikas esamība un nosacījumi;
(f) attiecīgā gadījumā digitālā satura 
funkcionalitāte, tostarp piemērojamie 
tehniskās aizsardzības pasākumi; un
(g) attiecīgā gadījumā būtiska 
informācija, kas tirgotājam ir zināma vai 
ir sagaidāms, ka viņš to zina, par digitālā 
satura savietojamību ar aparatūru un 
programmatūru.
2. Šo pantu nepiemēro līgumam, kas 
saistīts ar ikdienas darījumu un tiek 
izpildīts nekavējoties tā noslēgšanas brīdī.

Or. de
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Grozījums Nr. 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu pienākumi sniegt informāciju 
distances līgumos, kas noslēgti, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus

Papildu pienākumi sniegt informāciju 
līgumos, kas noslēgti, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus

Or. de

Grozījums Nr. 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 25. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu prasības distances līgumos, kas 
noslēgti, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Papildu prasības līgumos, kas noslēgti, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus

Or. de

Grozījums Nr. 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja saskaņā ar distances līgumu, kas 
noslēgts, izmantojot elektroniskus 
līdzekļus, patērētājam būs pienākums 
izdarīt kādu maksājumu, tirgotājs 
patērētājam skaidri un nepārprotami, un 
tieši pirms patērētājs izdara pasūtījumu, 
sniedz 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 
14. panta 1. un 2. punktā un 16. panta 
b) punktā minēto informāciju.

1. Ja saskaņā ar līgumu, kas noslēgts, 
izmantojot elektroniskus līdzekļus, 
patērētājam būs pienākums izdarīt kādu 
maksājumu, tirgotājs patērētājam skaidri 
un nepārprotami, un tieši pirms patērētājs 
izdara pasūtījumu, sniedz 13. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, 14. panta 1. un 
2. punktā un 16. panta b) punktā minēto 
informāciju.
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Or. de

Grozījums Nr. 412
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirgotājs nodrošina, ka patērētājs, 
izdarot pasūtījumu, skaidri apliecina, ka 
pasūtījums ietver pienākumu maksāt. Ja 
izdarot pasūtījumu, ir jānospiež poga vai 
jāveic līdzīga funkcija, to apzīmē viegli 
salasāmā veidā tikai ar vārdiem 
„pasūtījums ar pienākumu maksāt” vai 
līdzīgu nepārprotamu tekstu, kas norāda, ka 
pasūtījums ietver pienākumu samaksāt 
tirgotājam. Ja tirgotājs nav ievērojis šo 
punktu, patērētājam līgums vai 
pasūtījums nav saistošs.

2. Tirgotājs nodrošina, ka patērētājs, 
izdarot pasūtījumu, skaidri apliecina, ka 
pasūtījums ietver pienākumu maksāt
gadījumos, kuros tas nav pašsaprotami. Ja 
izdarot pasūtījumu, ir jānospiež poga vai 
jāveic līdzīga funkcija, to apzīmē viegli 
salasāmā veidā ar nepārprotamu tekstu, kas 
norāda, ka pasūtījums ietver pienākumu 
samaksāt tirgotājam.

Or. de

Pamatojums

Parasti šāda maksāšanas pienākuma apliecināšana nav nepieciešama, jo īpaši, ja cena ir 
jāuzrāda saistošā veidā (13. un 14. pants). Papildus tam līguma automātiska spēkā 
neesamība liekas pārāk barga. Ja tirgotājs neizpilda šajā punktā paredzēto pienākumu un ja
patērētājs patiešām neapzinās maksāšanas pienākumu, neraugoties uz uzrādīto cenu, viņam ir 
apstrīdēšanas tiesības, pamatojoties uz maldību (48. pants).

Grozījums Nr. 413
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 34. punkts – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tādas preces, digitālā satura un 
saistīto pakalpojumu paturēšana, 
lietošana vai patērēšana, kas patērētājam 
ir nodota bez viņa piekrišanas, nav 
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uzskatāma par piekrišanu. Patērētājam 
šajā gadījumā nav pienākuma nodrošināt 
atlīdzību vai atdot atpakaļ.

Or. de

Pamatojums

Tas paredzēts ES direktīvas 83/2011 par patērētāju tiesībām 27. pantā. Kaut arī negodīgas 
pārdošanas metodes Vienotajos Eiropas tirdzniecības noteikumos nav minētas, tomēr ir 
jāreglamentē šo metožu civiltiesiskās sekas, lai līdz ar to arī nodrošinātu individuālajiem 
patērētājiem paredzēto aizsardzību.

Grozījums Nr. 414
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 38. punkts – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja tirgotājam un patērētājam, 
apspriežot līguma noteikumus, viena puse 
saņem atbildi, kas nepārprotami vai 
netieši satur papildu vai atšķirīgus 
nosacījumus, tad tā vienmēr ir jāuzskata 
par piedāvājuma noraidījumu un par 
jaunu piedāvājumu.

Or. de

Pamatojums

Lai aizsargātu patērētāju, ir jāpieņem vienkārši lietojamas tiesības un precīzi jānosaka 
nosacījumi. Patērētājam ir jāvar paļauties uz to, ka viņa piedāvājums, kura saturu parasti tik 
un tā sākotnēji nosaka tirgotājs, tiek uztverts tā, kā tas ir ticis domāts. No patērētāja nevar 
sagaidīt, ka viņš pēc tam pārbaudīs piedāvājuma pieņemšanu vai nekavējoties iebildīs.

Grozījums Nr. 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. nodaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atteikuma tiesības distances līgumos un 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgtos 
līgumos starp tirgotāju un patērētāju

Atteikuma tiesības

Or. de

Grozījums Nr. 416
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 40. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Patērētājam ir tiesības 42. pantā 
noteiktajā termiņā, nepaziņojot par iemeslu 
un nesedzot nekādas izmaksas, izņemot 
45. pantā paredzēto, atteikties no:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 40. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) distances līguma; svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 40. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ārpus uzņēmuma telpām noslēgta 
līguma, ar nosacījumu, ka cena vai – ja 
vienlaikus noslēgti vairāki līgumi –
līgumu kopējā cena pārsniedz EUR 50 vai 
līdzvērtīgu summu valūtā, kādā noteikta 
attiecīgā līguma cena līguma noslēgšanas 
brīdī.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 40. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izmantojot tirdzniecības automātu vai 
automatizētas tirdzniecības telpas;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 420
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
I pielikums – 40. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) ir noslēgts saskaņā ar dalībvalstu 
tiesībām un to ir sagatavojusi valsts 
amatpersona, kurai saskaņā ar likumu ir 
jābūt neatkarīgai un objektīvai un kurai, 
sniedzot visaptverošu juridisku 
informāciju, ir jānodrošina, lai patērētājs 
līgumu noslēgtu tikai pēc tam, kad to ir 
rūpīgi izvērtējis no juridiskā viedokļa un 
apzinās tā juridiskās sekas;
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Or. en

Grozījums Nr. 421
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 40. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) piegādātās preces bijušas aizzīmogotas, 
patērētājs tās ir atvēris, un pēc tam tās nav 
piemērotas atdošanai atpakaļ veselības 
aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ;

a) piegādātās preces bijušas aizzīmogotas, 
patērētājs tās ir atvēris, un pēc tam tās nav 
piemērotas tālākpārdošanai veselības 
aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ;

Or. de

Pamatojums

Svarīga ir nevis atpakaļatdošana, bet gan tas, vai joprojām ir iespējama tālākpārdošana.

Grozījums Nr. 422
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 40. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) patērētājs ir īpaši prasījis, lai tirgotājs 
viņu apmeklē, lai veiktu steidzamus 
remontdarbus vai apkopi. Ja tirgotājs 
šāda apmeklējuma laikā sniedz saistītos 
pakalpojumus papildus tiem, kurus 
patērētājs ir īpaši pieprasījis, vai piegādā 
preces, kas nav rezerves daļas, kuras ir 
noteikti nepieciešamas, lai veiktu tehnisko 
apkopi vai remontdarbus, atteikuma 
tiesības piemēro šiem papildu 
pakalpojumiem vai precēm.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 423
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Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Patērētājs izmanto atteikuma tiesības ar 
paziņojumu tirgotājam. Šajā nolūkā 
patērētājs var izmantot vai nu atteikuma 
veidlapas paraugu, kas sniegts 
2. papildinājumā, vai jebkuru citu 
nepārprotamu izteikumu, kas pauž lēmumu 
atteikties.

2. Patērētājs izmanto atteikuma tiesības ar 
paziņojumu teksta formātā tirgotājam. Šajā 
nolūkā patērētājs var izmantot vai nu 
atteikuma veidlapas paraugu, kas sniegts 
2. papildinājumā, vai jebkuru citu 
nepārprotamu izteikumu, kas pauž lēmumu 
atteikties.

Or. de

Pamatojums

Paziņojums teksta formātā, tātad nosūtot pa pastu vai elektronisku vēstuli, uzlabo atteikuma 
izprotamību un tādējādi arī juridisko noteiktību abām pusēm it īpaši tādēļ, ka saskaņā ar 
5. punktu pierādīšanas pienākums ir patērētājam.

Grozījums Nr. 424
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 44. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs atmaksā visus maksājumus, ko 
viņš ir saņēmis no patērētāja, tostarp 
attiecīgā gadījumā piegādes izdevumus, 
bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā 
gadījumā ne vēlāk kā četrpadsmit dienu 
laikā no dienas, kad tirgotājs saskaņā ar 
41. pantu tika informēts par patērētāja 
lēmumu atteikties no līguma. Tirgotājs 
minēto atmaksāšanu veic, izmantojot tādu 
pašu maksāšanas līdzekli, kādu patērētājs 
izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien 
patērētājs nav skaidri piekritis citam 
maksāšanas līdzeklim, ar nosacījumu, ka 
patērētājam atmaksāšanas rezultātā nerodas 
nekādi izdevumi.

1. Tirgotājs atmaksā visus maksājumus, ko 
viņš ir saņēmis no patērētāja, tostarp 
attiecīgā gadījumā piegādes izdevumus, 
bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā 
gadījumā ne vēlāk kā četrpadsmit dienu 
laikā no dienas, kad tirgotājs saņēmis
paziņojumu par patērētāja atteikumu 
saskaņā ar 41. pantu. Tirgotājs minēto 
atmaksāšanu veic, izmantojot tādu pašu 
maksāšanas līdzekli, kādu patērētājs 
izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien 
patērētājs nav skaidri piekritis citam
maksāšanas līdzeklim, ar nosacījumu, ka 
patērētājam atmaksāšanas rezultātā nerodas 
nekādi izdevumi.
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Or. de

Pamatojums

Nav īsti skaidrs, kas domāts ar formulējumu „informēts par lēmumu”, jo izšķirošam vajadzētu 
būt paziņojuma saņemšanas brīdim, kas ir skaidri reglamentēts. Pretējā gadījumā izvirzās 
jautājums, kādā veidā uzņēmējs, kuram paziņots par atteikumu, varētu nebūt informēts.

Grozījums Nr. 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 44. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz ārpus uzņēmuma telpām 
noslēgtiem līgumiem, ja preces ir 
piegādātas uz patērētāja mājām līguma 
noslēgšanas brīdī, tirgotājs pats bez 
maksas paņem preces, ja preces to veida 
dēļ nevar vienkārši nosūtīt atpakaļ pa 
pastu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 426
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Patērētājs ir atbildīgs par preču vērtības 
samazināšanos tikai tad, ja tā izriet no 
preču izmantošanas citā veidā, kas nav 
nepieciešams, lai pārliecinātos par preču 
būtību, īpašībām un darbību. Patērētājs nav 
atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, 
ja tirgotājs nav sniedzis informāciju par 
atteikuma tiesībām saskaņā ar 17. panta 
1. punktu.

3. Patērētājs ir atbildīgs par preču vērtības 
samazināšanos tikai tad, ja tā izriet no 
preču izmantošanas citā veidā, kas nav 
nepieciešams, lai pārliecinātos par preču 
būtību, īpašībām un darbību. Patērētājs nav 
atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, 
ja tirgotājs viņu saskaņā ar 17. panta 
1. punktu nav informējis par atbildību 
preču vērtības samazināšanās gadījumā.
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Or. de

Pamatojums

Patērētājam būtu jāatbild par pārmērīgu preces nolietošanos tikai tādā gadījumā, ja viņš 
iepriekš informēts par šāda veida atbildību. Būtu jāpaskaidro, ka, līdzīgi kā 2. punktā, 
patērētājs netiek atbrīvots no atbildības, ja viņam nav sniegta informācija par atteikuma 
tiesībām, bet tam nav nekāda sakara ar atbildību par nolietojumu. Ja, piemēram, patērētājs ir 
informēts par šāda veida atbildību, bet atteikuma veidlapa nav pievienota, tas nenozīmē, ka 
viņš var preci brīvi lietot.

Grozījums Nr. 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 45. pants – 6. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) patērētājs nav skaidri pieprasījis, lai 
izpilde sāktos pirms atteikuma termiņa 
beigām saskaņā ar 18. panta 2. punktu un
19. panta 6. punktu;

ii) patērētājs nav skaidri pieprasījis, lai 
izpilde sāktos pirms atteikuma termiņa 
beigām saskaņā ar19. panta 6. punktu;

Or. de

Pamatojums

Regulas 18. pants attiecās uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem un tālab ir 
svītrots.

Grozījums Nr. 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 45. pants – 6. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) tirgotājs nesniedza apstiprinājumu 
saskaņā ar 18. panta 1. punktu un
19. panta 5. punktu.

iii) tirgotājs nesniedza apstiprinājumu 
saskaņā ar 19. panta 5. punktu.

Or. de
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Grozījums Nr. 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības 
no distances līguma vai ārpus uzņēmuma 
telpām noslēgta līguma saskaņā ar 41. līdz 
45. pantu, visi papildu līgumi automātiski 
izbeidzas, neradot izdevumus patērētājam, 
izņemot 2. un 3. punktā noteikto. Šā panta 
nolūkos papildu līgums ir līgums, ar kuru 
patērētājs iegūst preces, digitālo saturu 
vai saistītos pakalpojumus saistībā ar 
distances līgumu vai ārpus uzņēmuma 
telpām noslēgtu līgumu, un šīs preces, 
digitālo saturu vai saistītos pakalpojumus 
sniedz tirgotājs vai trešā persona, 
pamatojoties uz vienošanos starp trešo 
personu un tirgotāju.

1. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības 
no līguma saskaņā ar 41. līdz 45. pantu, 
visi papildu līgumi automātiski izbeidzas, 
neradot izdevumus patērētājam, izņemot 2. 
un 3. punktā noteikto.

Or. de

Pamatojums

Svītrojuma pamatā ir apstāklis, ka „papildu līguma” definīcija būtu jāiekļauj  regulas 
sākumā 2. punktā. Šāds grozījuma priekšlikums jau tika ierosināts sākotnējā ziņojumā.

Grozījums Nr. 430
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 52. punkts – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Darījumos, kuros ir iesaistīti 
patērētāji, nav nepieciešams paziņojums 
par atteikumu noteiktā termiņā, lai 
apstrīdētu līgumu maldības, krāpšanas, 
draudu vai negodīgas izmantošanas dēļ.
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Or. de

Pamatojums

Nevajadzētu lieki  ierobežot patērētāju tiesības, nosakot formālas prasības. Līgumu 
apstrīdēšana maldības dēļ un citu tiesību īstenošana nav patērētāju ikdienas sastāvdaļa. 
Tālab patērētājiem parasti nav zināšanu par t , kādi formāli pasākumi būtu jāveic, lai 
nezaudētu savas tiesības. Bieži vien viņi nepievērš uzmanību tam, ka šādu pienākumu izpilde 
jānodrošina ar pierādījumiem, un rezultātā šā iemesla dēļ savas tiesības nevar īstenot.

Grozījums Nr. 431
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 61. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādā gadījumā darījumos starp tirgotāju 
un patērētāju noteicošā ir valodas versija 
patērētāja valsts valodā.

Or. de

Pamatojums

Par labu patērētājam ir nepieciešams cits noteikums šaubu gadījumā. Noteicošā ir valodas 
versija patērētāja valsts valodā.

Grozījums Nr. 432
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 64. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja līgumā starp tirgotāju un patērētāju ir 
šaubas par kāda līguma noteikuma nozīmi, 
priekšroka ir patērētājam vislabvēlīgākai 
interpretācijai, ja vien noteikumu līgumā 
nav iekļāvis pats patērētājs.

1. Ja līgumā starp tirgotāju un patērētāju ir 
šaubas par kāda līguma noteikuma nozīmi, 
priekšroka ir patērētājam vislabvēlīgākai 
interpretācijai, ja vien noteikumu līgumā 
nav iekļāvis pats patērētājs vai par to nav 
panākta atsevišķa vienošanās.

Or. de
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Pamatojums

Ņemot vērā to, ka patērētājs standarta līgumu gadījumos  ir mazāk aizsargāts, interpretāciju 
vienmēr būtu jāveic par labu viņam. Ja puses atsevišķi ir vienojušās par kādu noteikumu, tad 
tas nav pašsaprotami, ka patērētājs ir mazāk aizsargāts, un šādā gadījumā nešķiet, ka 
interpretācija par labu vienai līguma interpretācijai būtu lietderīga. Turklāt saskaņā ar 79. 
un sekojošiem pantiem patērētājs vienmēr tiek aizsargāts pret negodīgiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 433
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 69. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līguma noteikumi, kas izriet no 
atsevišķiem izteikumiem pirms līguma 
noslēgšanas

svītrots

1. Ja tirgotājs pirms līguma noslēgšanas 
otrai pusei vai publiski izsakās par to, kas 
tam saskaņā ar līgumu jāpiegādā, šis 
izteikums kļūst par līguma noteikumu, 
izņemot gadījumus, kad:
(a) otra puse, noslēdzot līgumu, zināja vai 
bija sagaidāms, ka tā zina, ka izteikums ir 
kļūdains vai uz to nevar paļauties kā uz 
līguma noteikumu citu iemeslu dēļ; vai
(b) izteikums nevarēja ietekmēt otras 
puses lēmumu noslēgt līgumu.
2. Šā panta 1. punktā tādas personas 
izteikumu, kas iesaistīta tirgotāja 
reklāmas vai tirgvedības pasākumos, 
uzskata par tirgotāja izteikumu.
3. Ja otra puse ir patērētājs, tad 1. punktā 
publisku izteikumu, ko sniedz ražotājs vai 
ražotāja vārdā, vai ko sniedz cita persona, 
kas iesaistīta iepriekšēju darbību ķēdē, 
kas noved pie līguma noslēgšanas, 
uzskata par tirgotāja izteikumu, izņemot, 
ja tirgotājs, noslēdzot līgumu, nezināja un 
nebija sagaidāms, ka viņš zina, par šo 
izteikumu.
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4. Attiecībās starp tirgotāju un patērētāju 
puses nevar par ļaunu patērētājam 
atteikties no šā panta piemērošanas, 
paredzēt no tā izņēmumus vai grozīt tā 
sekas.

Or. de

Pamatojums

Paziņojumiem, piemēram, par reklāmu, nevajadzētu būt līguma daļai. Reklāmas teksts katru 
patērētāju uzrunā dažādi, un to var arī atsaukt. Apgalvojumi kā, piemēram, „aizsargā no 
lietus” ir subjektīvi un izraisītu juridisko nenoteiktību. Pēc analoģijas ar Direktīvu 
1999/44/EK (sk. 2. panta 2. punktu) reklāma un citi paskaidrojumi attiecībā uz patērētāja 
pieņēmumiem būtu jānorāda attiecībā uz atbilstību līgumam (sk. grozījuma priekšlikumu par 
100. panta g) punktu).

Grozījums Nr. 434
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 69. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tirgotājs pirms līguma noslēgšanas 
otrai pusei vai publiski izsakās par to, kas 
tam saskaņā ar līgumu jāpiegādā, šis 
izteikums kļūst par līguma noteikumu, 
izņemot gadījumus, kad:

1. Ja tirgotājs pirms līguma noslēgšanas 
otrai pusei vai publiski izsakās par to, kas 
tam saskaņā ar līgumu jāpiegādā, šis 
izteikums kļūst par līguma noteikumu, 
izņemot gadījumus, kad tirgotājs pierāda, 
ka:

Or. de

Grozījums Nr. 435
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 69. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) otra puse, noslēdzot līgumu, zināja vai 
bija sagaidāms, ka tā zina, ka izteikums ir 

(a) līguma noslēgšanas brīdī paziņojums 
bija koriģēts,
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kļūdains vai uz to nevar paļauties kā uz 
līguma noteikumu citu iemeslu dēļ; vai

Or. de

Grozījums Nr. 436
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 69. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izteikums nevarēja ietekmēt otras puses 
lēmumu noslēgt līgumu.

(b) lēmumu par preču pirkšanu attiecīgais 
paziņojums nevarēja ietekmēt.

Or. de

Grozījums Nr. 437
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 69. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja otra puse ir patērētājs, tad 1. punktā 
publisku izteikumu, ko sniedz ražotājs vai 
ražotāja vārdā, vai ko sniedz cita persona, 
kas iesaistīta iepriekšēju darbību ķēdē, kas 
noved pie līguma noslēgšanas, uzskata par 
tirgotāja izteikumu, izņemot, ja tirgotājs, 
noslēdzot līgumu, nezināja un nebija 
sagaidāms, ka viņš zina, par šo izteikumu.

3. Ja otra puse ir patērētājs, tad 1. punktā 
publisku izteikumu, ko sniedz ražotājs vai 
ražotāja vārdā, vai ko sniedz cita persona, 
kas iesaistīta iepriekšēju darbību ķēdē, kas 
noved pie līguma noslēgšanas, uzskata par 
tirgotāja izteikumu, izņemot, ja tirgotājs 
pierāda, ka, noslēdzot līgumu, nezināja un 
nebija sagaidāms, ka viņš zina, par šo 
izteikumu.

Or. de

Pamatojums

Skaidri jānorāda, ka šajā sakarībā pierādīšanas pienākums vienmēr ir pārdevējam. Tas 
turklāt atbilst arī  ES direktīvai 1999/44 par patēriņa preču pārdošanu un patēriņa preču 
garantijām.
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Grozījums Nr. 438
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 70. punkts – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Darījumu attiecībās starp tirgotāju un 
patērētāju nav saistošs tirgotāja ierosināts 
līguma noteikums, ja patērētājam 
attiecīgajos apstākļos, jo īpaši atbilstoši 
līguma ārējam noformējumam un 
neparastajam saturam, ar to nav 
jārēķinās, ja vien tirgotājs patērētajam uz 
šo līguma noteikumu īpaši nav norādījis.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni, ir nepieciešams īpašs regulējums 
attiecībā uz līguma noteikumiem, kurus tirgotājs iekļāvis pārsteidzošā kārtā.  Patērētājam 
būtu jāspēj paļauties uz to, ka atbilstoši līguma noslēgšanas apstākļiem sīkajā drukā nav 
„apslēpti” pilnīgi pretēji līguma noteikumi.

Grozījums Nr. 439
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līgumā starp tirgotāju un patērētāju 
patērētājam nav saistošs līguma noteikums, 
kas liek patērētājam veikt maksājumu 
papildus noteiktajai atlīdzībai par tirgotāja 
galveno līgumsaistību, jo īpaši, ja
noteikums ir iekļauts līgumā, izmantojot 
iepriekš formulētas iespējas, kuras 
patērētājam jānoraida, lai izvairītos no 
papildu maksājuma, izņemot gadījumu, 
kad patērētājs ir īpaši piekritis šādam 

1. Līgumā starp tirgotāju un patērētāju 
patērētājam nav saistošs līguma noteikums, 
kas liek patērētājam veikt maksājumu 
papildus noteiktajai atlīdzībai par tirgotāja 
galveno līgumsaistību, šāds noteikums 
viņam ir saistošs tikai tad, ja viņš šim 
noteikumam īpaši piekritis pirms līgums
viņam kļūst saistošs. Ja patērētājs ir veicis 
papildu maksājumu, patērētājs var
pieprasīt tā atmaksāšanu. Pārdevējam ir 
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papildu maksājumam pirms līgums ir 
kļuvis tam saistošs. Ja patērētājs ir veicis 
papildu maksājumu, patērētājs var to atgūt.

pienākums uz sava rēķina pieņemt 
atpakaļ preci, kas piegādāta saskaņā ar šo 
līguma noteikumu. Tiesības prasīt 
vērtības atlīdzināšanu nav paredzētas.

Or. de

Pamatojums

Sākotnējais formulējums bija nevajadzīgi sarežģīts. Ar nepārprotamu un atsevišķu piekrišanu 
tiek izskaidrots, ka ar netieši izteiktu piekrišanu, klusējot, neatsakoties vai apstiprinot kopējo 
cenu, vien nepietiek. Turklāt tiek pievienots juridisko seku izskaidrojums.

Grozījums Nr. 440
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 72. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līgumā starp tirgotāju un patērētāju 
patērētājam apvienošanas klauzula nav 
saistoša.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Punkts svītrots, ņemot vērā grozījuma priekšlikumu par 69. pantu. Paziņojumiem pirms 
līguma noslēgšanas nebūtu jākļūst par līguma daļu, bet tie jāizmanto, lai novērtētu atbilstību 
līgumam.

Grozījums Nr. 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja nepārtrauktas vai atkārtotas līgumisko 
pienākumu izpildes gadījumā līgumā nav 
noteikts līgumisko attiecību beigu termiņš 
vai nav paredzēts, ka to var izbeigt ar 

1. Ja nepārtrauktas vai atkārtotas līgumisko 
pienākumu izpildes gadījumā līgumā nav 
noteikts līgumisko attiecību beigu termiņš 
vai nav paredzēts, ka to var izbeigt ar 
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paziņojumu par izbeigšanu, ikviena puse 
var izbeigt līgumu, par to iepriekš 
saprātīgā termiņā, kas nepārsniedz divus
mēnešus, paziņojot otrai pusei.

paziņojumu par izbeigšanu, ikviena puse 
var izbeigt līgumu, par to iepriekš jebkurā 
laikā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, 
paziņojot otrai pusei.

Or. de

Pamatojums

Formulējumu „saprātīgā termiņā” katra puse varētu interpretēt citādi. Šķiet, ka labāk ir 
paredzēt konkrētu termiņu. Referenta iesniegtā grozījuma priekšlikuma Nr. 155 koriģēšana, 
kurš tādējādi tiek svītrots.

Grozījums Nr. 442
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
I pielikums – 82 pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgotājs ierosina līguma noteikumus, 
kas netiek atsevišķi apspriesti ar patērētāju 
7. panta izpratnē, tam ir pienākums 
nodrošināt, ka tie ir sagatavoti un paziņoti 
skaidrā un viegli saprotamā valodā.

Ja tirgotājs ierosina līguma noteikumus, 
kas netiek atsevišķi apspriesti ar patērētāju 
7. panta izpratnē, tam ir pienākums 
nodrošināt, ka tie ir sagatavoti un paziņoti 
skaidrā un viegli saprotamā valodā un ka 
attiecīgo līguma noteikumu konteksts ir 
viegli un loģiski atpazīstams;

Or. de

Grozījums Nr. 443
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
I pielikums – 84. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līguma noteikumi, kas vienmēr ir 
negodīgi

Līguma noteikumi, kas vienmēr nodara 
ievērojamus zaudējumus

Or. de
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Grozījums Nr. 444
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
I pielikums – 84 pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs iedaļas izpratnē līguma noteikums 
vienmēr ir negodīgs, ja tā mērķis vai sekas 
ir:

Šīs iedaļas izpratnē līguma noteikums 
vienmēr nodara ievērojamus zaudējumus, 
ja tā mērķis vai sekas ir:

Or. de

Grozījums Nr. 445
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
I pielikums – 84. pants – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) terminētu līgumu automātiska 
pagarināšana, ja tirgotājs nav pievērsis 
patērētāja uzmanību šim apstāklim un 
nav devis patērētājam iespēju atbilstošā 
termiņā reaģēt, lai novērstu 
pagarinājumu;

Or. de

Grozījums Nr. 446
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
I pielikums – 84. pants – kb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

kb) cenas, par kuru panākta vienošanās, 
vēlāka pielāgošana, ja vien noteicošie 
parametri cenas mainīšanai līgumā nav 
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precīzi aprakstīti un ir lietišķi pamatoti, 
nevis atkarīgi no tirgotāja vēlmēm;

Or. de

Grozījums Nr. 447
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
I pielikums – 85. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prezumpcija par līguma noteikumu 
negodīgumu

Prezumpcija par to, ka  noteiktas klauzulas 
nodara ievērojamu zaudējumu 

Or. de

Grozījums Nr. 448
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
I pielikums – 85 pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs iedaļas nolūkos prezumē, ka līguma 
noteikums ir negodīgs, ja tā priekšmets vai 
sekas ir:

Šīs iedaļas nolūkos prezumē, ka līguma 
noteikums nodara ievērojamu zaudējumu, 
ja tā priekšmets vai sekas ir:

Or. de

Grozījums Nr. 449
Toine Manders

Regulas priekšlikums
I pielikums – 85 pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atļaut tirgotājam paturēt patērētāja 
samaksāto naudu, ja pēdējais nolemj 

svītrots
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neslēgt līgumu vai nepildīt līguma 
saistības, neparedzot iespēju patērētājam 
saņemt līdzvērtīgu kompensāciju no 
tirgotāja pretējā situācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 93. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) patērētāja dzīvesvieta līguma 
noslēgšanas brīdī tāda pirkuma līguma vai
digitālā satura piegādes līguma ar 
patērētāju gadījumā, kas ir distances 
līgums vai ārpus uzņēmuma telpām 
noslēgts līgums, vai kurā pārdevējs 
apņēmies nokārtot pārvadāšanu līdz 
pircējam;

(a) patērētāja dzīvesvieta līguma 
noslēgšanas brīdī tāda pirkuma līguma vai
starp tirgotāju un patērētāju noslēgta 
līguma gadījumā  par digitāla satura
piegādi, vai līguma gadījumā, kurā 
pārdevējs apņēmies nokārtot pārvadāšanu 
līdz pircējam;

Or. de

Pamatojums

Papildinājums kalpo precizēšanai, ka noteikumam būtu jāattiecas ne tikai uz C 2C līgumiem.

Grozījums Nr. 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 93. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nododot patērētājam preces vai digitālo 
saturu faktiskā valdījumā vai kontrolē, tāda 
pirkuma līguma vai digitālā satura
piegādes līguma ar patērētāju gadījumā,
kas ir distances līgums vai ārpus 
uzņēmuma telpām noslēgts līgums, vai

(a) nododot patērētājam preces vai digitālo 
saturu faktiskā valdījumā vai kontrolē, tāda 
pirkuma līguma vai starp tirgotāju un 
patērētāju noslēgta līguma gadījumā par 
digitāla satura piegādi vai līguma 
gadījumā, kurā pārdevējs apņēmies 
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kurā pārdevējs apņēmies nokārtot 
pārvadāšanu līdz pircējam;

nokārtot pārvadāšanu līdz pircējam;

Or. de

Grozījums Nr. 452
Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
I pielikums – 10. nodaļa – 3. iedaļa - virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Preču un digitālā satura atbilstība Līguma atbilstība un patērētāja tiesību 
aizsardzības līdzekļi

Or. de

Grozījums Nr. 453
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 100. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jābūt piemērotām jebkuram konkrētam 
mērķim, kāds pārdevējam darīts zināms 
līguma noslēgšanas brīdī, izņemot, ja 
apstākļi liecina par to, ka pircējs nav 
paļāvies vai nebija saprātīgi paļauties uz 
pārdevēja prasmēm un vērtējumu;

a) jābūt piemērotām jebkuram konkrētam 
mērķim, kāds pircējam darīts zināms 
līguma noslēgšanas brīdī, izņemot, ja 
apstākļi liecina par to, ka pircējs nav 
paļāvies vai nebija saprātīgi paļauties uz 
pārdevēja prasmēm un vērtējumu;

Or. de

Pamatojums

Tekstā ir acīmredzot ieviesusies kļūda, pirmajā gadījumā norādot uz „pārdevēju”, jo 
nepieciešama norāde uz „pircēju”, jo svarīgi ir tas, kāds mērķis tiek norādīts pircējam, nevis 
pārdevējam.

Grozījums Nr. 454
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Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 100. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jābūt piemērotām jebkuram konkrētam 
mērķim, kāds pārdevējam darīts zināms 
līguma noslēgšanas brīdī, izņemot, ja 
apstākļi liecina par to, ka pircējs nav 
paļāvies vai nebija saprātīgi paļauties uz 
pārdevēja prasmēm un vērtējumu;

a) jābūt piemērotām jebkuram konkrētam 
mērķim, kāds pārdevējam darīts zināms 
līguma noslēgšanas brīdī, izņemot, ja 
pārdevējs pierāda, ka viņš ir koriģējis 
apgalvojumu par piemērotību noteiktam 
mērķim;

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz darījumiem ar patērētājiem ir piemērotāk un atbilstošāk, ja pārdevējam tiek 
noteikts pienākums nepārprotami noliegt patērētāja maldīgo uzskatu par preces piemērotību 
noteiktam mērķim.

Grozījums Nr. 455
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 100. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jābūt piemērotām mērķiem, kādiem 
parasti tiktu lietotas tāda paša apraksta 
preces vai digitālais saturs;

b) jābūt piemērotām mērķiem, kādiem 
parasti tiktu lietotas tāda paša apraksta 
preces vai digitālais saturs, ja, noslēdzot 
līgumu, pircējam nav darīts zināms 
nekāds konkrēts lietošanas mērķis vai ja 
no apstākļiem izriet, ka pircējs nav 
uzticējies pārdevēja speciālajām 
zināšanām vai novērtēšanas spējām vai 
saprātīga veidā nebūtu drīkstējis 
uzticēties;

Or. de

Pamatojums

Kādas preces konkrēts lietošanas mērķis var izņēmuma gadījumos izslēgt parasto mērķi, un 
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otrādi. Šajā sakarībā var pieminēt, piemēram, rotaļlietu imitātus, mākslas un dekorēšanas 
priekšmetus. Tālab starp a) un b)  punktiem būtu jānosaka prioritāra secība. Principā 
konkrētajam noteiktajam mērķim, un, ja  tāda nav, parastajam mērķim vajadzētu būt 
atbilstošiem.

Grozījums Nr. 456
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 100. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) jābūt ar tādām īpašībām un tehniskajām 
spējām, kādas pircējs var sagaidīt. 
Nosakot, ko pircējs var sagaidīt no digitālā 
satura, jāņem vērā, vai digitālais saturs ir 
piegādāts par maksu.

g) jābūt ar tādām īpašībām un tehniskajām 
spējām, kādas pircējs var saprātīgā veidā 
sagaidīt, tomēr jo īpaši var pieminēt 
pircējam vai plašai sabiedrībai sniegtos 
paskaidrojumus. Nosakot, ko pircējs var 
sagaidīt no digitālā satura, jāņem vērā, vai 
digitālais saturs ir piegādāts par maksu.

Or. de

Pamatojums

Publiski sniegtiem paskaidrojumiem, piemēram, apgalvojumiem reklāmā, nevajadzētu kļūt 
par līguma daļu (sk. pamatojumu grozījuma priekšlikumam par 69. pantu). Tomēr šie 
paskaidrojumi, kas šeit tāpat kā direktīvā par patēriņa preču pirkšanu (sk. 2. panta 2. punktu) 
ir jāprecizē, var izšķiroši ietekmēt to, ko patērētājs uzskata par atbilstību līgumam. Šis 
formulējums šķiet piemērotāks, citādi, piemēram, subjektīvi reklāmas apgalvojumi būtu 
jāformulē, ņemot vērā līguma saistošo raksturu.

Grozījums Nr. 457
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 104. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pircēja informētība par neatbilstību līgumā 
starp tirgotājiem

Pircēja informētība par neatbilstību

Or. de
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Pamatojums

Nav skaidrs, kāpēc būtu jāaizsargā patērētājs, kaut gan viņš zina par preces neatbilstību 
līgumam.

Grozījums Nr. 458
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 104. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumā starp tirgotājiem pārdevējs nav 
atbildīgs par preču neatbilstību, ja līguma 
noslēgšanas brīdī pircējs zināja vai tas 
nevarēja nezināt par šo neatbilstību.

Pārdevējs nav atbildīgs par preču 
neatbilstību, ja līguma noslēgšanas brīdī 
pircējs zināja vai tas nevarēja nezināt par 
šo neatbilstību.

Or. de

Pamatojums

Nav skaidrs, kāpēc būtu jāaizsargā patērētājs, kaut gan viņš zina par preces neatbilstību
līgumam.

Grozījums Nr. 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 104. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumā starp tirgotājiem pārdevējs nav 
atbildīgs par preču neatbilstību, ja līguma 
noslēgšanas brīdī pircējs zināja vai tas
nevarēja nezināt par šo neatbilstību.

Pārdevējs nav atbildīgs par preču 
neatbilstību, ja līguma noslēgšanas brīdī 
pircējs zināja par to neatbilstību. Līgumā 
starp tirgotājiem šis noteikums ir spēkā 
arī tad, ja pircējs nevarēja nezināt par 
neatbilstību līgumam.

Or. de

Pamatojums

Ja pircējs, kurš zina, kādā stāvoklī ir pērkamais priekšmets, tomēr un bez atrunām noslēdz 
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pirkuma līgumu, viņš nevar pēc tam apgalvot, ka priekšmets neatbilst līgumam. Šis noteikums 
vienāda mērā būtu jāattiecina gan uz tirgotājiem, gan uz patērētājiem.

Grozījums Nr. 460
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 105. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirkuma līgumā ar patērētāju jebkuru 
neatbilstību, kas kļūst acīmredzama sešu 
mēnešu laikā kopš riska nodošanas 
pircējam, uzskata par tādu, kas pastāvējusi 
riska nodošanas brīdī, izņemot gadījumus, 
kad šāds pieņēmums ir nesavienojams ar 
preču, digitālā satura vai neatbilstības 
raksturu.

2. Pirkuma līgumā ar patērētāju vai līguma 
par digitāliem pakalpojumiem jebkuru 
neatbilstību, kas kļūst acīmredzama viena 
gada laikā kopš riska pāriešanas
patērētājam, uzskata par tādu, kas 
pastāvējusi riska pāriešanas brīdī, izņemot 
gadījumus, kad šāds pieņēmums ir 
nesavienojams ar preču, digitālā satura vai 
neatbilstības raksturu.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni, termiņš pieņēmumam, ka precei, 
digitālajam saturam un ar to saistītajiem pakalpojumiem varētu būt trūkumi, būtu jāpagarina 
līdz vienam gadam. Tādējādi līdzšinējais minimālais standarts, kas paredzēts ES direktīvā 
1999/44 par patēriņa preču pārdošanu un patēriņa preču garantijām, tiek pagarināts no 
sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Grozījums Nr. 461
Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
I pielikums – 11. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pircēja tiesību aizsardzības līdzekļi Tiesību aizsardzības līdzekļi

Or. de
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Grozījums Nr. 462
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
I pielikums – 106. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pircēja tiesību aizsardzības līdzekļu 
pārskats

Pircēja tiesību aizsardzības līdzekļu 
pārskats

1. Ja pārdevējs nepilda savas saistības, 
pircējs var izmantot jebkuru no šīm 
iespējām:

1. Ja pārdevējs nepilda savas saistības, 
pircējs var attiecīgā gadījumā izmantot 
tiesību aizsardzības līdzekļus saskaņā ar 
2. un 4. punktu.
2. Ja pircējs ir tirgotājs, tad pircējs var:

(a) pieprasīt izpildi, tostarp konkrētu 
izpildi, preču vai digitālā satura remontu 
vai aizstāšanu saskaņā ar šīs nodaļas 
3. iedaļu;

(a) pieprasīt izpildi, tostarp konkrētu 
izpildi, preču vai digitālā satura remontu 
vai aizstāšanu saskaņā ar šīs nodaļas 
3. iedaļu;

(b) apturēt pats savu izpildi saskaņā ar šīs 
nodaļas 4. iedaļu;

(b) apturēt pats savu izpildi saskaņā ar šīs 
nodaļas 4. iedaļu;

(c) izbeigt līgumu saskaņā ar šīs nodaļas 
5. iedaļu un pieprasīt jebkuras jau 
samaksātas cenas atgriešanu saskaņā ar 
17. nodaļu;

(c) izbeigt līgumu saskaņā ar šīs nodaļas 
5. iedaļu un pieprasīt jebkuras jau 
samaksātas cenas atgriešanu saskaņā ar 
17. nodaļu;

(d) samazināt cenu saskaņā ar šīs nodaļas 
6. iedaļu;

(d) samazināt cenu saskaņā ar šīs nodaļas 
6. iedaļu;

(e) prasīt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar 
16. nodaļu.

(e) prasīt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar 
16. nodaļu.

2. Ja pircējs ir tirgotājs, spēka ir šādi 
noteikumi:

3. Īstenojot 2. punkta paredzētā tiesības, 
attiecīgā gadījumā spēkā ir šādi noteikumi:

(a) pircēja tiesības izmantot jebkuru tiesību 
aizsardzības līdzekli, izņemot izpildes 
apturēšanu, ierobežo pārdevēja tiesības 
novērst trūkumus, kas noteiktas šīs nodaļas 
2. iedaļā, un

(a) pircēja tiesības izmantot jebkuru tiesību 
aizsardzības līdzekli, izņemot izpildes 
apturēšanu, ierobežo pārdevēja tiesības 
novērst trūkumus, kas noteiktas šīs nodaļas 
2. iedaļā, un

(b) pircēja tiesības atsaukties uz 
neatbilstību ierobežo pārbaudes un 
paziņošanas prasības, kas noteiktas šīs 
nodaļas 7. iedaļā.

(b) pircēja tiesības atsaukties uz 
neatbilstību ierobežo pārbaudes un 
paziņošanas prasības, kas noteiktas šīs 
nodaļas 7. iedaļā.

3. Ja pircējs ir patērētājs, spēkā ir šādi 
noteikumi:

4. Ja pircējs ir patērētājs, pircējs var:

(a) pircēja tiesības ir spēkā arī tad, ja (a) pieprasīt izpildi, tostarp konkrētu 
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pārdevējs trūkumus novērsis, un izpildi, preču vai digitālā satura remontu 
vai aizstāšanu saskaņā ar šīs nodaļas 
3. iedaļu, vai

(b) šīs nodaļas 7. iedaļā noteiktās 
pārbaudes un paziņošanas prasības 
nepiemēro.

(b) atbilstošā termiņā izbeigt līgumu 
saskaņā ar šīs nodaļas 5. iedaļu un 
pieprasīt jebkuras jau samaksātas cenas 
amaksāšanu saskaņā ar 17. nodaļu. Ja 
patērētājs nolemj izmantot šīs tiesības, 
tirgotājs nevar paturēt daļu no cenas, 
atsaucoties uz apstākli, ka patērētājs preci 
jau ir lietojis.

4. Ja pārdevēja neizpilde ir attaisnota, 
pircējs var izmantot jebkuru no tiesību 
aizsardzības līdzekļiem, kas minēti 
1. punktā, izņemot izpildes pieprasīšanu un 
zaudējumu atlīdzību.

5. Ja pircējs nolemj izmantot savas 
4. punkta a) apakšpunktā paredzētās 
tiesības, bet pārdevējs atbilstošā 
laikposmā vai nesagādājot pircējam 
ievērojamas neērtības nevar nodrošināt 
attiecīgo saistību izpildi, preces vai 
digitālā satura remontu vai aizstāšanu ar 
citu, pircējs var: 
(a) apturēt pats savu izpildi saskaņā ar šīs 
nodaļas 4. iedaļu;
(b) izbeigt līgumu saskaņā ar šīs nodaļas 
5. iedaļu un pieprasīt jebkuras jau 
samaksātas cenas atmaksāšanu saskaņā 
ar 17. nodaļu;
(c) samazināt cenu saskaņā ar šīs nodaļas 
6. iedaļu un
(d) prasīt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar 
16. nodaļu.
6. Ja pārdevēja neizpilde ir attaisnota, 
pircējs var izmantot jebkuru no tiesību 
aizsardzības līdzekļiem, kas minēti šajā 
pantā, izņemot izpildes pieprasīšanu un 
zaudējumu atlīdzību.

5. Pircējs nevar izmantot nevienu no 
tiesību aizsardzības līdzekļiem, kas minēti 
1. punktā, ciktāl pircējs pats ir izraisījis 
pārdevēja saistību neizpildi.

7. Pircējs nevar izmantot nevienu no 
tiesību aizsardzības līdzekļiem, kas minēti 
šajā pantā, ciktāl pircējs pats ir izraisījis 
pārdevēja saistību neizpildi.

6. Tiesību aizsardzības līdzekļus, kuri nav 
nesavienojami, var apvienot.

8. Tiesību aizsardzības līdzekļus, kuri nav 
nesavienojami, var apvienot.

Or. en
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Grozījums Nr. 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 106. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pircējs ir tirgotājs, spēkā ir šādi 
noteikumi:

2. Ja pircējs ir tirgotājs, pircēja tiesības 
atsaukties uz neatbilstību ierobežo 
pārbaudes un paziņošanas prasības, kas 
noteiktas šīs nodaļas 7. iedaļā.

Or. de

Grozījums Nr. 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 106. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pircējs ir patērētājs: svītrots
(a) pārdevēja tiesības novērst trūkumus 
neierobežo pircēja tiesības un
(b) šīs nodaļas 7. iedaļā noteiktās 
pārbaudes un paziņošanas prasības 
nepiemēro.

Or. de

Grozījums Nr. 465
Toine Manders

Regulas priekšlikums
I pielikums – 106. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pircējs ir patērētājs: 3. Ja pircējs ir patērētājs, pircēja tiesības 
turpina pastāvēt neatkarīgi no tā, vai 
pārdevējs tomēr novērš neizpildi.
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Or. en

Grozījums Nr. 466
Toine Manders

Regulas priekšlikums
I pielikums – 106. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pircēja tiesības pastāv neatkarīgi no tā, 
vai pārdevējs novērsis neizpildi, un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 467
Toine Manders

Regulas priekšlikums
I pielikums – 106. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) šīs nodaļas 7. iedaļā noteiktās 
pārbaudes un paziņošanas prasības 
nepiemēro.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 468
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 107. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja digitālo saturu nepiegādā pret samaksu, 
pircējs nevar izmantot 106. panta 1. punkta 
a) līdz d) apakšpunktā minētos tiesību 
aizsardzības līdzekļus. Pircējs var tikai 
prasīt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar 

Ja digitālo saturu nepiegādā pret samaksu, 
pircējs nevar izmantot 106. panta 1. punkta 
a) līdz e) apakšpunktā minētos tiesību 
aizsardzības līdzekļus. Pircējs var tikai 
prasīt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar 
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106. panta 1. punkta e) apakšpunktu par 
zaudējumiem vai kaitējumu, kas nodarīts 
pircēja īpašumam, ietverot aparatūru, 
programmatūru un datus, piegādātā digitālā 
satura neatbilstības dēļ, izņemot peļņas 
zudumu minētā kaitējuma rezultātā.

106. panta 1. punkta e) apakšpunktu par 
zaudējumiem vai kaitējumu, kas nodarīts 
pircēja īpašumam, ietverot aparatūru, 
programmatūru un datus, piegādātā digitālā 
satura neatbilstības dēļ, izņemot peļņas 
zudumu minētā kaitējuma rezultātā.

Or. de

Pamatojums

Nav skaidrs, kādēļ bezmaksas programmatūras gadījumos būtu jāatbild par zaudējumu 
atlīdzību neatbilstības gadījumā līgumam. Apšaubāmi ir arī tas, vai uz to vispār attiecas 
Eiropas tirdzniecības noteikumu piemērošanas joma, un uz šo jautājumu arī būtu jāatbild 
noliedzoši. Brīvo izstrādātāju risks būtu neaprēķināms, ja viņiem būtu jāatbild par tūkstošiem 
lietotāju radušos kaitējumu, kaut gan bieži izplatīšana notiek ar dažādu kanālu starpniecību, 
kurus izstrādātāji nevar kontrolēt.

Grozījums Nr. 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 109. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārdevēja tiesības novērst trūkumus Pārdevēja tiesības novērst trūkumus
1. Pārdevējs, kurš agri piedāvājis izpildi 
vai centies izpildīt līgumu un kuram ir 
paziņots, ka izpilde neatbilst līgumam, var 
no jauna mēģināt veikt atbilstīgu izpildi, 
ja to var izdarīt izpildei paredzētajā 
termiņā.

1. Pārdevējs, kurš izpildījis līgumu, 
uzzinot par neatbilstību līgumam, var 
nekavējoties piedāvāt saskaņā ar 
111. pantu novērst trūkumus uz sava 
rēķina.

2. Gadījumos, kas nav paredzēti 
1. punktā, pārdevējs, kurš piedāvājis 
neatbilstīgu izpildi vai centies neatbilstīgi 
izpildīt līgumu, bez nepamatotas 
kavēšanās pēc tam, kad ir saņēmis 
paziņojumu par neatbilstību, var piedāvāt 
uz sava rēķina novērst trūkumus.

2. Pircējs var noraidīt piedāvājumu 
novērst trūkumus, ja

(a) trūkumus nevar novērst nekavējoties 
un neradot būtiskas neērtības pircējam;
(b) pircējam ir iemesls uzskatīt, ka uz 
pārdevēja turpmāku izpildi nevar 
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paļauties, vai
(c) izpildes kavējums radītu būtisku 
saistību neizpildi.

3. Paziņojums par līguma izbeigšanu 
neizslēdz piedāvājumu novērst trūkumus.

3. Ja nav runa par 2. punktā minēto 
gadījumu, pārdevējam trūkumi jānovērš 
atbilstošā termiņā, kurš attiecībā uz 
patērētāju pirkuma līgumiem nedrīkst 
pārsniegt 30 dienas. Ja pircējs nosaka 
pārdevējam atbilstošuu termiņu, šis 
noteiktais termiņš ir saistošs.

4. Pircējs var noraidīt trūkumu 
novēršanas piedāvājumu tikai tad, ja:

4. Pircējs var apturēt savu izpildi līdz 
trūkumu novēršanai. Pārējās pircēja 
tiesības, ja to īstenošana nav savienojama 
ar trūkumu novēršanu, tiek atliktas uz 
termiņu, kas tiek noteikts atbilstoši 
3. punktam.

(a) trūkumus nevar novērst nekavējoties 
un neradot būtiskas neērtības pircējam;
(b) pircējam ir iemesls uzskatīt, ka uz 
pārdevēja turpmāku izpildi nevar 
paļauties; vai
(c) izpildes kavējums radītu būtisku 
saistību neizpildi.
5. Pārdevējam ir saprātīgs termiņš 
trūkumu novēršanai.

5. Neraugoties uz trūkumu novēršanu, 
pircējs saglabā tiesības pieprasīt 
zaudējumu atlīdzību par kavējumu, kā arī 
par jebkādu trūkumu novēršanas izraisītu 
vai nenovērstu kaitējumu.

6. Trūkumu novēršanas laikā pircējs var 
apturēt izpildi, bet pircēja tiesības, kas ir 
nesavienojamas ar trūkumu novēršanai 
nepieciešamā termiņa piešķiršanu 
pārdevējam, tiek atliktas līdz šā perioda 
beigām.
7. Neraugoties uz trūkumu novēršanu, 
pircējs saglabā tiesības pieprasīt 
zaudējumu atlīdzību par kavējumu, kā arī 
par jebkādu trūkumu novēršanas izraisītu 
vai nenovērstu kaitējumu.

Or. de
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Pamatojums

Direktīvā par patēriņa preču pirkšanu iekļautais noteikums dod iespēju pārdevējam otru reizi 
izpildīt līgumu (novērst trūkumus) arī attiecībā uz patērētāju līgumiem, ir lietišķs un būtu 
jāiekļauj arī regulā par Eiropas tirdzniecības noteikumiem. Būtu jāsaglabā arī patērētāja 
izvēles tiesības starp piedāvājamajiem trūkumu novēršanas variantiem — remontu un 
aizstāšanu. Patstāvīgais trūkumu novēršanas variants B2B darījumu attiecībām, kā to paredz 
regulas priekšlikums, šķiet, nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 110. punkts – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja tirgotājs neatbilstošas līguma 
izpildes gadījumā pēc patērētāja 
pieprasījuma tomēr nenovērš trūkumus, 
bet gan ierosina, lai patērētājs izmanto 
tiesību aizsardzības līdzekļus, kas izriet no 
uzņēmuma garantijas, tirgotājam 
jāpieņem visas saistībā ar uzņēmuma 
garantiju veiktās darbības, kā arī 
patērētāja un garantijas devēja  sniegtie 
paziņojumi attiecībā uz tirgotāja 
saistībām.

Or. de

Pamatojums

Für den Verbraucher kann es mit Nachteilen verbunden sein, wenn er bei einem Mangel der 
Kaufsache Abhilfe auf Grundlage einer Herstellergarantie und nicht im Rahmen der 
kaufrechtlichen Ansprüche nach Art. 106 verlangt. Beispielsweise können die 
Gewährleistungsrechte verjähren, während sich der Käufer erfolglos mit dem Hersteller über 
die Reichweite der Garantie streitet. Weiter kann der Rücktritt vom Kaufvertrag erschwert 
sein, wenn der Käufer nach fehlgeschlagenen Reparaturversuchen durch den Hersteller dem 
Verkäufer erneut Reparaturversuche zubilligen muss, bevor er vom Vertrag zurücktreten 
kann. Dies ist unbillig, wenn der Verbraucher auf Veranlassung des Verkäufers, der damit 
eine eigene Inanspruchnahme vermeidet, Abhilfe im Rahmen der Garantie sucht. Daher muss 
der Verkäufer die Handlungen und Erklärungen des Verbrauchers und Garantiegebers gegen 
sich gelten lassen.
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Grozījums Nr. 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 110. punkts – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b. Ja patērētājs no tirgotāja pieprasa 
trūkumu novēršanu, tirgotājs uzņemas 
preces bojāejas vai bojājuma risku, kamēr 
trūkumi pilnībā nav novērsti un kamēr 
prece atkal nav patērētāja pilnīgā 
valdījumā vai kontrolē. Pirmais teikums ir 
spēkā no brīža, kad patērētājs pēc 
paziņojuma, kurā pieprasīta trūkumu 
novēršana, nodevis preci pārdevējam vai 
pirmajam pārvadātājam, ja preces 
piegādātas pa pastu.

Or. de

Pamatojums

Patērētājam nav jāuzņemas risks par nopirktās lietas nejaušu bojāeju vai bojājumu trūkumu 
novēršanas gaitā. Jo īpaši gadījumā, ja viņam būtu jāuzņemas risks  preces ar trūkumiem 
pārsūtīšanas laikā , tas viņu atturētu no savu tiesību izmantošanas.

Grozījums Nr. 472
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 110. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izpilde būtu neiespējama vai ir kļuvusi
nelikumīga, vai

(a) izpilde būtu neiespējama vai 
nelikumīga, vai

Or. te

Pamatojums

Izpilde var būt tikai potenciāli nelikumīga. Tā nav kļuvusi nelikumīga, ja vispār vēl nav 
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veikta. Tālab pareizais formulējums ir „būtu nelikumīga”. Turklāt šāds formulējums ir 
izmantots arī 111. pantā.

Grozījums Nr. 473
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 111. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pirkuma līgumā ar patērētāju 
tirgotājam ir pieprasīts novērst neatbilstību 
saskaņā ar 110. panta 2. punktu, patērētājs
var izvēlēties starp remontu un aizstāšanu,
ja vien izvēlētais variants nav nelikumīgs 
vai neiespējams vai, tos salīdzinot, 
neuzliek pārdevējam neproporcionālas 
izmaksas, ņemot vērā:

1. Ja pirkuma līgumā ar patērētāju 
tirgotājam ir pieprasīts novērst neatbilstību 
saskaņā ar 110. panta 2. punktu, viņš var 
izvēlēties starp remontu un aizstāšanu, kas 
viņam ir jāveic atbilstošā termiņā, 
nepārsniedzot 30 dienas. Šajā laikposmā 
patērētājs nevar izmantot citus tiesību 
aizsardzības līdzekļus, tomēr viņš var 
apturēt savu saistību izpildi.

Or. de

Pamatojums

Tirgotājs var labāk izlemt, vai remonta veikšana ir lietderīga. Ņemot vērā saimnieciskos un 
ekoloģiskos aspektus,  izvēles izdarīšanas noteikšana patērētājam nešķiet lietpratīga. Tomēr 
daudzus ražojumus pēc remonta vairs nav iespējams pārdot tālāk, un tālab tie jāiznīcina vai 
jāpārstrādā. Izvēles tiesības būtu jāpiešķir tirgotājam tikai neatbilstības pirmās novēršanas 
gadījumā (sk. grozījuma priekšlikumu par 2. punktu).

Grozījums Nr. 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 111. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pirkuma līgumā ar patērētāju 
tirgotājam ir pieprasīts novērst 
neatbilstību saskaņā ar 110. panta 
2. punktu, patērētājs var izvēlēties starp 
remontu un aizstāšanu, ja vien izvēlētais 
variants nav nelikumīgs vai neiespējams 

1. Ja patērētājs var pieprasīt neatbilstības 
novēršanu vai pārdevējs to piedāvā, 
patērētājs var izvēlēties starp remontu un 
aizstāšanu, ja vien izvēlētais variants nav 
nelikumīgs vai neiespējams vai, tos 
salīdzinot, neuzliek pārdevējam 
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vai, tos salīdzinot, neuzliek pārdevējam 
neproporcionālas izmaksas, ņemot vērā:

neproporcionālas izmaksas, ņemot vērā:

Or. de

Grozījums Nr. 475
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 111. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) preču vērtību, ja nebūtu neatbilstības; svītrots

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz neatbilstības pirmo novēršanu izvēles tiesības būtu jāpiešķir tirgotājam. 
Rezultātā šis apakšpunkts jāsvītro.

Grozījums Nr. 476
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 111. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neatbilstības nozīmīgumu; un svītrots

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz neatbilstības pirmo novēršanu izvēles tiesības būtu jāpiešķir tirgotājam. 
Rezultātā šis apakšpunkts jāsvītro.

Grozījums Nr. 477
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 111. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) vai var izmantot alternatīvo tiesību 
aizsardzības līdzekli, nesagādājot 
ievērojamas neērtības patērētājam.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz neatbilstības pirmo novēršanu izvēles tiesības būtu jāpiešķir tirgotājam. 
Rezultātā šis apakšpunkts jāsvītro.

Grozījums Nr. 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 111. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja patērētājs ir pieprasījis neatbilstības 
novēršanu remonta vai aizstāšanas veidā 
saskaņā ar 1. punktu, patērētājs var 
izmantot citus tiesību aizsardzības 
līdzekļus, tikai tad, ja tirgotājs nav 
pabeidzis remontu vai aizstāšanu 
saprātīgā termiņā, kas nepārsniedz 30 
dienas. Taču patērētājs šajā laikā var 
apturēt savu izpildi.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 479
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 111. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja patērētājs ir pieprasījis neatbilstības 
novēršanu remonta vai aizstāšanas veidā 
saskaņā ar 1. punktu, patērētājs var 
izmantot citus tiesību aizsardzības 
līdzekļus, tikai tad, ja tirgotājs nav 
pabeidzis remontu vai aizstāšanu saprātīgā 
termiņā, kas nepārsniedz 30 dienas. Taču 
patērētājs šajā laikā var apturēt savu 
izpildi.

2. Ja tirgotājs nav pabeidzis remontu vai 
aizstāšanu saprātīgā termiņā, kas 
nepārsniedz 30 dienas, vai ja pirmā 
mēģinājuma rezultātā novērst neatbilstību 
nav panākta preces atbilstība līgumam, 
patērētājs var izvēlēties vai nu vēl vienu 
remontu vai preces aizstāšanu.

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā saimnieciskos un ekoloģiskos aspektus, šķiet saprātīgāk piešķirt izvēles tiesības 
starp vēl vienu remontu un aizstāšanu patērētājam tikai pēc tam, kad pirmais remonts nav 
bijis veiksmīgs.

Grozījums Nr. 480
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 113. punkts – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Patērētāja pirkuma līguma gadījumā 
var pilnībā apturēt cenas maksāšanu, ja 
vien cenas maksājuma apturēšana pilnībā 
nav pilnīgi nesamērīga ar neizpildes 
apmēru.

Or. de

Pamatojums

Pilnībā visas cenas maksājuma apturēšana praksē ir viens no visiedarbīgākajiem patērētāja 
rīcībā esošajiem piespiedu līdzekļiem savu tiesību panākšanai. Lai nodrošinātu augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni vienmēr jābūt iespējamai visas cenas pilnībā maksāšanas 
apturēšanas iespējai, ja nu vienīgi šādu tiesību īstenošana nebūtu pilnīgi nesamērīga.

Grozījums Nr. 481
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Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 115. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pircējs var izbeigt līgumu tādas piegādes 
kavēšanas gadījumā, kas pati par sevi nav 
būtiska, ja pircējs nosūta paziņojumu, 
nosakot saprātīgu papildu termiņu izpildei 
un pārdevējs šajā termiņā neveic izpildi.

1. Pircējs var izbeigt līgumu tādas piegādes 
kavēšanas gadījumā, kas pati par sevi nav 
būtiska neizpilde, ja pircējs nosūta 
paziņojumu, nosakot saprātīgu papildu 
termiņu izpildei un pārdevējs šajā termiņā 
neveic izpildi.

Or. te

Pamatojums

Sākotnēji piedāvātais teksts šķiet neskaidrs. Šķiet, ka runa nav par būtisku kavēšanos, bet gan 
par būtisku neizpildi.

Grozījums Nr. 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 117. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro: 2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja vispār 
nav veikta nekāda izpilde.

Or. de

Pamatojums

Pircēja tiesību izbeigt līgumu neizpildes dēļ spēkā esamības termiņam jābūt ierobežotam arī 
attiecībā uz patērētāju līgumiem, jo līguma liktenis abu pušu interesēs nevar palikt neizlemts 
it īpaši tāpēc, ka šajā laikposmā nav jānodrošina izmantošanas aizstāšana. Arī no patērētāja 
var prasīt, lai viņš atbilstošā termiņā izteiktu viedokli par savām tiesībām izbeigt līgumu.

Grozījums Nr. 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 119. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja pircējs ir patērētājs; vai svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 119. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izpilde vispār nav piedāvāta. svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 485
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 124. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līgumā starp tirgotāju un patērētāju 
patērētājs neatbild attiecībā uz konkrēta 
maksājuma līdzekļa izmatošanu par 
nodevām, kuru apmērs pārsniedz tirgotāja 
izdevumus saistībā ar šo maksājumu 
līdzekļu izmantošanu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis noteikums nešķiet atbilstošs praksei. Tirgotājam var rasties lielāki izdevumi nekā tie, kas 
saistīti ar nodevām par maksājuma līdzekļa izmantošanu. Šie izdevumi var būt dažādi 
atkarībā no maksāšanas veida. Kā var precīzi aprēķināt reālās izmaksas, ja, piemēram, viens 
maksājuma veids prasa lielākus pārvaldes izdevumus nekā cits? Tālab pārdevējam 
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jānodrošina iespēja noteikt vienu kopēju cenu, piemēram, norādot „Izmaksas par kredītkartes 
izmantošanu — 5 EUR”.

Grozījums Nr. 486
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 135. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārdevējs var izbeigt līgumu tādas 
izpildes kavēšanas gadījumā, kas pati par 
sevi nav būtiska, ja pārdevējs nosūta 
paziņojumu, nosakot saprātīgu papildu 
termiņu izpildei, un pircējs šajā termiņā 
saistības neizpilda.

1. Pārdevējs var izbeigt līgumu tādas 
izpildes kavēšanas gadījumā, kas pati par 
sevi nav būtiska neizpilde, ja pārdevējs 
nosūta paziņojumu, nosakot saprātīgu 
papildu termiņu izpildei, un pircējs šajā 
termiņā saistības neizpilda.

Or. de

Pamatojums

Sākotnēji piedāvātais teksts šķiet neskaidrs. Šķiet, ka runa nav par būtisku kavēšanos, bet gan 
par būtisku neizpildi.

Grozījums Nr. 487
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 139. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja izpilde piedāvāta par vēlu vai 
piedāvātā izpilde kā citādi neatbilst 
līgumam, pārdevējs zaudē tiesības izbeigt 
līgumu saskaņā ar šo iedaļu, ja vien
paziņojums par līguma izbeigšanu nav
nosūtīts saprātīga termiņā no brīža, kad 
pārdevējs uzzināja par piedāvājumu vai 
neatbilstību, vai bija sagaidāms, ka tas ir 
uzzinājis.

1. Ja izpilde piedāvāta par vēlu vai 
piedāvātā izpilde kā citādi neatbilst 
līgumam, pārdevējs zaudē tiesības izbeigt 
līgumu saskaņā ar šo iedaļu, ja viņš 
paziņojumu par līguma izbeigšanu 
nenosūta saprātīga termiņā no brīža, kad 
pārdevējs uzzināja par piedāvājumu vai 
neatbilstību, vai bija sagaidāms, ka tas ir 
uzzinājis.

Or. de
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Pamatojums

Pircējs zaudē savas tiesības izbeigt līgumu tikai tad, ja viņš kāda termiņa laikā par to 
nepaziņo.  Pretējā gadījumā viņš vienmēr zaudētu savas tiesības, saglabājot tās tikai 
noteiktajā termiņā. Loģiski tomēr būtu, ja līguma izbeigšanas tiesības viņam būtu, ja vien viņš 
neļauj termiņam izbeigties. Šķiet, ka sākotnējā tekstā, izņēmums sajaukts ar parastu gadījumu 
vietām.

Grozījums Nr. 488
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
I pielikums – 141.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Likumā noteiktais garantijas termiņš 
ekodizaina ražojumiem
Atbilstības periods precēm, uz kurām 
attiecas šī direktīva, un ekodizaina 
ražojumiem Direktīvas 2009/125/EK, ar 
ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina 
prasības ar enerģiju saistītiem 
ražojumiem, nozīmē atbilst izturības 
periodam, kas noteikts Direktīvas 
2009/125/EK īstenošanas noteikumos, ja 
šis periods nav ilgāks par 6 gadiem.

Or. en

Pamatojums

Zur Förderung eines nachhaltigen Konsums der Verbraucher durch Schaffung von Vertrauen 
in Produkte, die auf der Grundlage der in den Rechtsvorschriften über umweltgerechte 
Produktgestaltung festgelegten Normen entwickelt wurden, ist zu gewährleisten, dass der 
Verbraucher sich während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf die rechtlichen 
Garantien verlassen kann. Dieser Zeitraum sollte unter Bezugnahme auf die 
Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie 2009/158/EG festgelegt werden, nach denen 
bereits eine Bewertung der voraussichtlichen Lebensdauer des Produkts vorzunehmen ist, d.h. 
eine Bewertung über den Zustand des Produkts, das das Ende seiner Erstnutzung erreicht hat, 
bis zur Entsorgung.

Grozījums Nr. 489
Robert Rochefort
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 141.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāja tiešā atbildība
1. Par līguma pārkāpumiem, kuri 
attiecībā uz ražojumu vai digitālu saturu 
riska pāriešanas brīdī pastāv 10. pantā 
minētajā laikposmā, patērētājam par 
preces trūkumu novēršanu vai tās 
aizstāšanu atbild ražotājs. Patērētājam ir 
tiesības izvēlēties trūkumu novēršanu vai 
aizstāšanu atbilstoši 7. pantā 
paredzētajiem noteikumiem.
2. Ražotājs saremontē vai aizstāj preci ne 
vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tam, kad viņš 
uzzinājis par līguma pārkāpumu.
3. Šis pants neskar valsts tiesību aktu 
noteikumus, kuri paredz atbildības 
paplašināšanu uz citiem, piemēram, 
importētāju vai pārvadātāju, vai arī 
attiecībā uz regresa tiesībām. 

Or. en

Pamatojums

Tieša ražotāja atbildība ievērojami  palielinātu patērētāju uzticēšanos. Patērētājs attiecīgā 
gadījumā varētu vērsties pie kādu ražotāju savā valstī, un preci nebūtu nepieciešams pārsūtīt 
turp un atpakaļ pa visu Eiropu. Patiesa iekšējā tirgus apstākļos patērētājiem būtu jāspēj 
izlemt, pie kā viņi vērsīsies problēmu gadījumos.

Grozījums Nr. 490
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 142. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirkuma līgumā ar patērētāju risku 
nodod brīdī, kad patērētājs vai patērētāja 

1. Pirkuma līgumā ar patērētāju risku 
nodod brīdī, kad patērētājs vai patērētāja 
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šim nolūkam iecelta trešā puse, kura nav 
pārvadātājs, ir ieguvusi faktiskā valdījumā 
preces vai materiālo datu nesēju, uz kura ir 
piegādāts digitālais saturs.

šim nolūkam iecelta trešā puse iegūst
faktiskā valdījumā preces vai materiālo 
datu nesēju, uz kura ir piegādāts digitālais 
saturs. Ja pārdevējs patērētājam dod 
iespēju izvēlēties starp dažādiem 
pārvadātājiem, šie pārvadātāji nav 
uzskatāmi par trešo pusi šī panta nozīmē.

Or. de

Pamatojums

Ja patērētājs pats ir izvēlējies pārvadātāju, riskam jāpāriet uzreiz. Tomēr, ja patērētājs, 
piemēram, tīmekļa vietnē var izvēlēties starp dažādiem pārvadātājiem, runa nav par 
norādītajām trešām personām. Pretējā gadījumā patērētājs attiecībā uz riska pāreju būtu 
neizdevīgākā situācijā, ja viņam ir izvēles tiesības starp vairākiem pārvadātajiem.

Grozījums Nr. 491
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 142. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumā par tāda digitālā satura piegādi, 
ko nepiegādā uz materiāla datu nesēja, 
risku nodod, kad patērētājs vai patērētāja 
šim nolūkam iecelta trešā puse ir ieguvusi
kontroli pār digitālo saturu.

2. Līgumā par tāda digitālā satura piegādi, 
ko nepiegādā uz materiāla datu nesēja, 
risku nodod, kad patērētājs vai patērētāja 
šim nolūkam iecelta trešā puse iegūst
kontroli pār digitālo saturu.

Or. de

Pamatojums

Lingvistisks grozījums. Riska pāriešanas brīdis ir kontroles iegūšanas brīdis. Praktiski tas ir 
viens un tas pats brīdis.

Grozījums Nr. 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 142. pants – 3. punkts



PE510.531v01-00 84/96 AM\934215LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot distances līgumu vai ārpus 
uzņēmuma telpām noslēgtu līgumu, 1. un 
2. punktu nepiemēro, ja patērētājs nepilda 
savas saistības pieņemt preces vai digitālo 
saturu un šāda neizpilde nav attaisnota 
saskaņā ar 88. pantu. Šādā gadījumā 
risks tiek nodots brīdī, kad patērētājs vai 
patērētāja iecelta trešā puse būtu 
pārņēmusi faktiskā valdījumā preces vai 
ieguvusi kontroli pār digitālo saturu, ja to 
pieņemšanas saistība būtu izpildīta.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 493
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 152. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Darījumā, kurā iesaistīts patērētājs, 
nosauktais saistītā pakalpojuma izmaksu 
apmērs ir saistoši garantēts, ja 
nepārprotami nav paziņots par pretējo. 
Saistoši garantēto izmaksu pārsniegšana 
nav pieļaujama.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz izmaksu kalkulācijām ir nepieciešama īpaša patērētāja aizsardzība. Līdzās 
nesaistošai izmaksu tāmei, kurā norādītās izmaksas saskaņā ar 152. panta 1. un 2. punktu 
attiecīgā gadījumā var tikt pārsniegtas, ir jāreglamentē saistoša izmaksu tāme. Tirgotājam 
nepārprotami jānorāda, ka konkrētajā gadījumā runa ir vienīgi par nesaistošu izmaksu tāmi.

Grozījums Nr. 494
Josef Weidenholzer
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 155. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 3. punktu, klienta tiesību 
aizsardzības līdzekļus ierobežo 
pakalpojuma sniedzēja tiesības uz trūkumu 
novēršanu, neatkarīgi no tā, vai klients ir 
patērētājs vai nav.

2. Neskarot 3. punktu, klienta tiesību 
aizsardzības līdzekļus ierobežo 
pakalpojuma sniedzēja tiesības uz trūkumu 
novēršanu.

Or. de

Grozījums Nr. 495
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 155. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nepareizas uzstādīšanas gadījumā 
pirkuma līgumā ar patērētāju, kā minēts 
101. pantā, patērētāja tiesību aizsardzības 
līdzekļus neietekmē pakalpojuma sniedzēja 
tiesības uz trūkumu novēršanu.

3. Līguma gadījumā par saistīt tiem 
pakalpojumiem patērētāja tiesību 
aizsardzības līdzekļus neietekmē 
pakalpojuma sniedzēja tiesības uz trūkumu 
novēršanu.

Or. de

Grozījums Nr. 496
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 155. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz pakalpojuma sniedzēja 
tiesībām novērst trūkumus līgumos starp 
tirgotāju un patērētāju 109. panta 
5. punktā minētais saprātīgais termiņš 
nepārsniedz 30 dienas;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 497
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 155. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) attiecībā uz neatbilstošas izpildes 
novēršanu nepiemēro 111. un 112. pantu; 
un

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 498
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
I pielikums – 158.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumi, kas Komisijai jāiesniedz
(plānotā uzglabājamība)
Līdz […] Komisija
(a) veic pētījumus, lai noskaidrotu, 
analizētu un izvērtētu plānotās 
uzglabājamības ietekmi uz ražojumu 
aprites ciklu, un
(b) iesniedz Eiropas Parlamentam 
ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu un 
ierosina pasākumus, kas nepieciešami, lai 
risinātu problēmas, kas saistītas ar 
ražojumu plānoto uzglabājamību.

Or. en

Pamatojums

Die voraussichtliche Haltbarkeit ist eine gängige Praxis, die darauf abzielt, den Lebenszyklus 
eines Produkts zu verringern. Dieses Problem wird im Rahmen des derzeitigen Besitzstands 
nicht abgedeckt. Daher muss bewertet werden, wie diese Praxis den Lebenszyklus des 
Produkts in Bezug auf die geltenden Garantierechte beeinflusst (d.h. Produkte, die nach der 
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zweijährigen Garantie fehlerhaft werden, in den Mitgliedstaaten, die die in der 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie von 1999 festgelegten Mindestdauer umgesetzt haben) und 
welche Maßnahmen notwendig sind, um von der Festlegung einer voraussichtlichen 
Haltbarkeitsdauer abzuschrecken oder eine solche zu bestrafen.

Grozījums Nr. 499
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
I pielikums – 158.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regresa tiesības
1. Ja gala pārdevējam ir jāuzņemas 
atbildība pret patērētāju ražotāja, 
iepriekšējā pārdevēja vai cita starpnieka 
rīcības vai bezdarbības dēļ, gala pārdevējs 
var vērsties ar regresa prasījumu pret 
atbildīgo personu vai personām 
līgumsaistību ķēdē.
2. Dalībvalstis nosaka 1. pantā noteiktos 
tiesību aizsardzības pasākumus un 
nosacījumus to īstenošanai. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījuma priekšlikumu tiek nodrošināta atbilstība 1999. gada direktīvas par patēriņa 
preču pirkšanu 4. pantam. 

Grozījums Nr. 500
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
I pielikums – 158.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojuma sniegšana un negodīgo 
klauzulu pārskatīšana
Komisija līdz [xxx] iesniedz Eiropas 
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Parlamentam ziņojumu par Direktīvas 
93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem 
patērētāju līgumos piemērošanu dažādās 
jomās, kas ietilpst tās kompetencē, un 
vajadzības gadījumā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei grozījumu 
priekšlikumus.

Or. en

Pamatojums

Bei der Richtlinie über missbräuchliche Vertragsklauseln handelt es sich um horizontales EU-
Recht zur Regelung der Vertragsbedingungen in unterschiedlichen Bereichen. Im Rahmen der 
Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstandes beim Verbraucherschutz sollte die 
Kommission die Anwendung dieses Rechtsvorschriften bewerten, um Probleme bei 
Verbraucherverträgen in unterschiedlichen Märkten (z.B. Bereitstellung digitaler Inhalte, 
Telekommunikationsdienste, Energie usw.) zu ermitteln, die dann im Rahmen einer möglichen 
Überarbeitung der Richtlinie 93/13/EWG angegangen werden sollten.

Grozījums Nr. 501
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
I pielikums – 167. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Procentus sāk aprēķināt 30 dienas pēc 
tam, kad kreditors paziņojis parādniekam 
par procentu maksāšanas pienākumu un to 
likmi. Paziņojumu var nosūtīt pirms 
maksājuma termiņa beigu datuma.

2. Procentus sāk aprēķināt 20 dienas pēc 
tam, kad kreditors paziņojis parādniekam 
par procentu maksāšanas pienākumu un to 
likmi. Paziņojumu var nosūtīt pirms 
maksājuma termiņa beigu datuma.

Or. de

Grozījums Nr. 502
Toine Manders

Regulas priekšlikums
I pielikums – 168. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 2. punktu noteiktais 
maksājuma termiņš nevar pārsniegt 60 
dienas, ja vien puses skaidri nevienojas par 
pretējo un šī vienošanās nav negodīga 
saskaņā ar 170. pantu.

4. Saskaņā ar 2. punktu noteiktais 
maksājuma termiņš nevar pārsniegt 60 
dienas, ja vien puses skaidri nevienojas par 
pretējo un šī vienošanās nav negodīga 
saskaņā ar 170. pantu. Valsts iestādēm un 
aģentūrām maksājuma termiņi nedrīkst 
pārsniegt 30 dienas. 

Or. en

Grozījums Nr. 503
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 179. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Īsais noilguma termiņš ir divi gadi. 1. Īsais noilguma termiņš ir trīs gadi.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni, termiņš ir jāpagarina. Turklāt virknē 
ES dalībvalstu jau tāpat ir paredzēti ilgāki termiņi tiesību aizsardzībai maldu vai zaudējumu 
atlīdzības gadījumā.

Grozījums Nr. 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 179. punkts – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Noilgums iestājas tad, kad ir beidzies 
termiņš, kura beigas iestājas agrāk.

Or. de
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Grozījums Nr. 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 184. pants – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja parādnieks attiecībā pret kreditoru atzīst 
tiesības, veicot daļēju maksājumu, 
procentu maksājumu, dodot 
nodrošinājumu, ar ieskaitu vai kā citādi, 
tad noilguma termiņš sākas no jauna.

1. Ja parādnieks attiecībā pret kreditoru 
atzīst tiesības, veicot daļēju maksājumu, 
procentu maksājumu, dodot 
nodrošinājumu, ar ieskaitu vai kā citādi, 
tad noilguma termiņš sākas no jauna.

2. Tas pats ir spēkā, ja pārdevējs novērsis 
neatbilstību.

Or. de

Pamatojums

Regulas priekšlikumā nav iekļauts jautājuma regulējums par to, kā pārdevēja veikta 
neatbilstības novēršana atbilstoši 109. pantam un sekojošiem pantiem ietekmē pircēja 
106. pantā paredzēto tiesību aizsardzības līdzekļu noilgumu. Šim jautājumam ir ievērojama 
praktiska nozīme gan no pircēja viedokļa, gan saistībā ar pārdevēja aprēķiniem, kas izriet no 
līguma. Šā jautājuma regulējums nodrošina juridisko noteiktību abām pusēm.

Grozījums Nr. 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Regulas priekšlikums
I pielikums – 186.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IX daļa. Dažādi noteikumi
Samierināšana
Tirgotājam ir pienākums piedalīties 
procedūrās no līgumiem izrietošo strīdu 
ārpustiesas izšķiršanai Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvas 
nozīmē par patērētāju strīdu alternatīvu 
izšķiršanu un Regulas Nr. 2006/2004 un 
Direktīvas 2009/22/EK grozīšanu, ja ir 
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pieļaujams, ka patērētājs to pieprasa.

Or. de

Pamatojums

Tiesību aizstāvēšana tiesā pārrobežu līgumu gadījumos abām pusēm ir saistīta ar ievērojamu 
apgrūtinājumu un risku. Lai veicinātu patērētāju uzticēšanos Eiropas Tirdzniecības 
noteikumiem, noslēdzot līgumu, būtu jāparedz iespēja izšķirt strīdu ārpus tiesas.

Grozījums Nr. 507
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. papildinājums – 4 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar 
nepārprotamu izteikumu (piemēram, pa 
pastu nosūtītā vēstulē, faksā, e–pastā) mūs 
(2) ir jāinformē par lēmumu atteikties. Jūs 
varat izmantot pievienoto atteikuma 
veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums
nepārprotami jāpaziņo (piemēram, vēstulē, 
faksā, e–pastā) mūs (2) par lēmumu 
atteikties. Jūs varat izmantot pievienoto 
atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav 
obligāti.

Or. de

Grozījums Nr. 508
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. papildinājums – 7 daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums 
atmaksāsim visus no jums saņemtos 
maksājumus, tostarp piegādes izmaksas 
(izņemot papildu izmaksas, kas radušās 
tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, 
kas nav mūsu piedāvātais vislētākais 
standarta piegādes veids), bez nepamatotas 
kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk 
kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām 

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums 
atmaksāsim visus no jums saņemtos 
maksājumus, tostarp piegādes izmaksas 
(izņemot papildu izmaksas, kas radušās 
tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, 
kas nav mūsu piedāvātais vislētākais 
standarta piegādes veids). Atmaksāšana 
notiek ne vēlāk kā 14 dienu laikā no jūsu 
lēmuma atteikties saņemšanas. Šim 
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informēti par jūsu lēmumu atteikties. Šādu 
atmaksāšanu mēs veiksim, izmantojot tādu 
pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs 
izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien 
jūs neesat skaidri piekritis to darīt citādi. 
Jebkurā gadījumā jums atmaksāšanas 
rezultātā nebūs jāmaksā nekāda maksa. 4

nolūkam mēs izmantojam tādu pašu 
maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt 
sākotnējam darījumam, ja vien mēs 
nepārprotami neesam ar jums vienojušies 
par kaut ko citu. Jebkurā gadījumā jums 
atmaksāšanas rezultātā nebūs jāmaksā 
nekāda maksa. 4

Or. de

Pamatojums

Vienkāršošana.

Grozījums Nr. 509
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. papildinājums – 10. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja tas ir pirkuma līgums – „dienas, kad 
jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko jūs esat izraudzījies, ir 
ieguvusi preces faktiskā valdījumā.”;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 510
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. papildinājums – 10. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja tas ir līgums, kas attiecas uz 
pasūtījumu, kurā patērētājs ir pasūtījis 
vairākas preces, kas tiek piegādātas 
atsevišķi — „dienas, kad jūs esat ieguvis 
vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un 
ko jūs esat izraudzījies, ir ieguvusi faktiskā 
valdījumā pēdējo preci.”;

c) saistībā ar līgumu, kas attiecas uz 
pasūtījumu, kurā patērētājs, izdarot vienu 
pasūtījumu, ir pasūtījis vairākas preces, 
kas tiek piegādātas atsevišķi: „dienas, kad 
jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko jūs esat izraudzījies, ir 
ieguvusi faktiskā valdījumā pēdējo preci.”;
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Or. de

Grozījums Nr. 511
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. papildinājums – 10. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ja tas ir līgums, kas attiecas uz tādas 
preces piegādi, kas sastāv no vairākām 
partijām vai daļām — „dienas, kad jūs esat 
ieguvis vai trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko jūs esat izraudzījies, ir 
ieguvusi faktiskā valdījumā pēdējo partiju 
vai daļu.”;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 512
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. papildinājums – 10. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ja tas ir līgums par regulāru preču 
piegādi noteiktā laikposmā — „dienas, kad 
jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko jūs esat izraudzījies, ir 
ieguvusi faktiskā valdījumā pirmo preci.”;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 513
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. papildinājums – 10. daļa – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja jūs savā tīmekļa vietnē dodat 
patērētājam iespēju elektroniski aizpildīt 
un iesniegt informāciju par atteikumu no 
līguma, ievieto šādu tekstu: „Mūsu tīmekļa 
vietnē [ievietojiet interneta adresi] Jūs 
varat arī elektroniski aizpildīt un iesniegt 
atteikuma veidlapas paraugu vai arī citu 
nepārprotamu izteikumu. Ja jūs izmantosiet 
šo iespēju, mēs nekavējoties uz pastāvīga 
informācijas nesēja (piemēram, pa e-
pastu) jums paziņosim apstiprinājumu par 
šāda atteikuma saņemšanu.”

3. Ja jūs savā tīmekļa vietnē dodat 
patērētājam iespēju elektroniski aizpildīt 
un iesniegt informāciju par atteikumu no 
līguma, ievietojiet šādu tekstu: "Mūsu 
tīmekļa vietnē [ievietojiet interneta adresi] 
Jūs varat arī elektroniski aizpildīt un 
iesniegt atteikuma veidlapas paraugu vai 
arī kādu citu nepārprotamu paziņojumu. Ja 
jūs izmantosiet šo iespēju, mēs 
nekavējoties (piemēram, pa e-pastu) jums 
paziņosim apstiprinājumu par šāda 
atteikuma saņemšanu.”

Or. de

Pamatojums

Šādā veidā teksts ir labāk saprotams.

Grozījums Nr. 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. papildinājums – 10. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ja distances līgumā jūs nepiedāvājat segt 
ar preču atdošanu atpakaļ saistītās 
izmaksas un ja preces to veida dēļ nevar 
vienkārši nosūtīt atpakaļ pa pastu: „Jums 
būs jāsedz ar preču atdošanu atpakaļ 
saistītās tiešās izmaksas EUR ____ 
[ievietot summu]."; vai ja saprātīgi nevar
iepriekš aprēķināt ar preču atdošanu 
atpakaļ saistītās izmaksas: „Jums būs 
jāsedz ar preču atdošanu atpakaļ saistītās 
tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas 
varētu būt aptuveni EUR____ [ievietot 
summu].” vai

– ja Jūs nepiedāvājat segt ar preču atpakaļ
nosūtīšanu saistītās izmaksas un preces to
īpašību dēļ nav iespējams nosūtīt atpakaļ 
pa pastu parastā veidā: „Jums būs jāsedz ar 
preču atdošanu atpakaļ saistītās tiešās 
izmaksas EUR ____ apmērā [ievietot 
summu]."; ja izmaksas saprātīgā veidā nav 
iespējams aprēķināt iepriekš: „Jums būs 
jāsedz ar preču atdošanu atpakaļ saistītās 
tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas 
varētu būt aptuveni EUR____ [ievietot 
summu].” vai

Or. de
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Pamatojums

Līdzās jēdziena „ distances līgums” svītrošanai bija nepieciešami pielāgojumi Patērētāju 
aizsardzības direktīvai.

Grozījums Nr. 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. papildinājums – 10. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ja saistībā ar ārpus uzņēmuma telpām 
noslēgtu līgumu preces to specifikas dēļ 
nevar vienkārši nosūtīt atpakaļ pa pastu 
un līguma noslēgšanas brīdī tās ir 
piegādātas uz patērētāja mājām: „Mēs 
paši bez maksas paņemsim preces.”

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgotājam ir jāsniedz jums svarīga 
informācija par līgumu, piemēram, par 
produktiem un to cenu, ietverot visus 
nodokļus un izmaksas, un tirgotāja 
kontaktinformāciju. Informācijai jābūt 
sīkākai, ja pērkat kaut ko ārpus tirgotāja 
veikala vai ja vispār nesatiekaties ar 
tirgotāju personiski, piemēram, ja 
iepērkaties tiešsaistē vai pa tālruni. Jums 
ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja šī 
informācija ir nepilnīga vai nepareiza.

Tirgotājam ir detalizēti jāsniedz jums 
svarīga informācija par līguma 
noteikumiem, par kuriem esat panākuši 
vienošanos, piemēram, par produktiem un 
to cenu, ietverot visus nodokļus un 
izmaksas, un tirgotāja kontaktinformāciju. 
Jums ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja 
šī informācija ir nepilnīga vai nepareiza.

Or. de



PE510.531v01-00 96/96 AM\934215LV.doc

LV

Grozījums Nr. 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vairumā gadījumu jums ir 14 dienas, lai 
atteiktos no pirkuma, ja iegādājāties 
preces ārpus tirgotāja veikala vai 
nesatikāties ar tirgotāju pirkuma laikā 
(piemēram, ja iepirkāties tiešsaistē vai pa 
tālruni). Tirgotājam jāsniedz jums 
informācija un standarta atteikuma 
veidlapa. Ja tirgotājs to nav izdarījis, jūs 
varat atcelt līgumu viena gada laikā.

Jums ir 14 dienas, lai atteiktos no pirkuma, 
un pārdevējam jāsniedz jums informācija 
un atteikuma veidlapas paraugs. Ja 
tirgotājs to nav izdarījis, jūs varat atcelt 
līgumu viena gada laikā.

Or. de


