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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [..].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju tiesībām, I 
– III nodaļa (1. versija)
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0614),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0349/2008),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 114. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2009. gada 16. decembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, Ekonomikas un 
monetārās komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

1. apstiprina turpmāk izklāstīto viedokli pirmajā lasījumā;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

                                               
1 Vēl nav publicēts „Oficiālajā Vēstnesī”. 
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PARLAMENTA IZDARĪTIE GROZĪJUMI*,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu

---------------------------------------------------------

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

par patērētāju tiesībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu Līgumu par Eiropas Savienības darbību un 
jo īpaši tā 95114. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu2,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu3,

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto parasto likumdošanas procedūru4,

tā kā:

(1) Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīvā 85/577/EEK par patērētāja aizsardzību 
attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām5, Padomes 1993. gada 
5. aprīļa Direktīvā 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos6, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 20. maija Direktīvā 97/7/EK par 
patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem7, Eiropas Parlamenta un Padomes 
1999. gada 25. maija Direktīvā 1999/44/EK par dažiem patēriņa preču pārdošanas 
aspektiem un saistītajām garantijām8 ir paredzētas dažādas patērētāju līgumtiesības.

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

                                               
* Politiski grozījumi: jauns vai aizstājošs teksts ir iezīmēts treknrakstā kursīvā un svītrojumi ir iezīmēti 
ar svītru tekstu.
Parlamenta dienestu izdarīti tehniski labojumi un pielāgojumi: jauns vai aizstājošs teksts ir iezīmēts 
tikai kursīvā un svītrojumi ir iezīmēti ar svītrotu tekstu.
2 OV C […], […] , […] . lpp.
3 OV C […], […] , […] . lpp.
4 OV C […], […] , […] . lpp.
5 OV L 372, 31.12.1985., 31. lpp.
6 OV L 95, 21.4.1993., 29. lpp.
7 OV L 144, 4.6.1997., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/64/EK 

(OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp).
8 OV L 171, 7.7.1999., 12. lpp.
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noteikumus. Pārskatīšana ir apliecinājusi, ka ir lietderīgi aizstāt minētās četras 
direktīvas ar šo vienu direktīvu. Šajā direktīvā attiecīgi jānosaka standarta noteikumi 
par kopīgajiem aspektiem un nav jāietver iepriekšējās direktīvās noteiktais minimālas 
saskaņošanas nosacījums, saskaņā ar ko dalībvalstis varēja paturēt spēkā vai pieņemt 
stingrākus valsts noteikumus.

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

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

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

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

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

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

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

(10) Šīs direktīvas noteikumi neskar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 593/2008, kas piemērojama līgumsaistībām (Roma I)9.

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

(12) Jaunajai distances līguma definīcijai jāattiecas uz visiem gadījumiem, kad pārdošanas 
un pakalpojumu preces piegādes vai pakalpojumu sniegšanas līgumus noslēdz bez 
pušu vienlaicīgas fiziskas klātbūtnes, izmantojot tikai vienu vai vairākus distances 
saziņas līdzekļus (piemēram, pasta pasūtījuma kuponu, internetu, telefonu vai 
telefaksu). Tas nodrošinātu vienādus darbības noteikumus visiem uzņēmumiem, kuri 
nodarbojas ar distances pārdošanu. Tas uzlabotu arī juridisko noteiktību salīdzinājumā 
ar pašlaik spēkā esošo definīciju, saskaņā ar kuru jābūt organizētai distances 
pārdošanas shēmai, kuras darbību līdz līguma noslēgšanas brīdim nodrošina tirgotājs.

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

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

                                               
9 OV L  ..., .... lpp.
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piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, 
patērētājiem jūt uz laiku izveidojas īpaša situācija, kas ir atšķirīga no situācijas 
mazumtirdzniecības veikalā, piemēram psiholoģiskā aspektā un attiecībā uz preču 
un cenu salīdzināšanas iespējām; šajā situācijā psiholoģisku spiedienu neatkarīgi no 
tā nav nozīmes tam, pēc kuras puses lūguma ir noticis tirgotāja apmeklējums. Turklāt, 
lai novērstu noteikumu apiešanu gadījumos, kad pie patērētājiem vēršas ārpus 
uzņēmuma telpām, līgums, kurš pārrunāts, piemēram, pie patērētāja mājās, bet 
noslēgts veikalā, uzskatāms par līgumu, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām.

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

(16) Par pastāvīgiem informācijas nesējiem jo īpaši būtu jāuzskata tādi, kas ir Pastāvīga 
informācijas nesēja definīcijā it īpaši jāietver dokumenti papīra formātā, USB atmiņas 
kartes, CD-ROM, DVD, atmiņas kartes un datora cietais disks datorā, kurā glabā 
elektronisko pastu vai pdf datni negrozāmā veidā ierakstītas datnes. Elektroniskais 
pasts vai interneta tīmekļa vietnes nebūtu uzskatāmi par pastāvīgiem informācijas 
nesējiem. 

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

(18) Jāparedz pienākums tirgotājiem iepriekš informēt patērētājus par iespējamiem 
apstākļiem, kad patērētājam var nākties iemaksāt tirgotājam pirmo iemaksu, 
piemēram, par apstākļiem, kādos uz patērētāja kredītkartes vai debetkartes var tikt 
nobloķēta kāda summa.

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

(20) Patērētājam jāzina, vai viņš slēdz līgumu ar tirgotāju vai ar starpnieku, kurš rīkojas 
cita patērētāja uzdevumā, jo pēdējā gadījumā uz patērētāju var neattiekties šajā 
direktīvā paredzētā aizsardzība. Tāpēc šim starpniekam jāinformē šis patērētājs par 
minēto faktu un no tā izrietošajām sekām. Jēdzienā “starpnieks” nebūtu jāietver 
tiešsaistes tirdzniecības platformas, kur līgumu neslēdz kādas citas puses vārdā vai 
uzdevumā.
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(21) Distances līgumu gadījumā prasības par informācijas sniegšanu attiecīgi jāpielāgo, 
ņemot vērā konkrētu saziņas līdzekļu lietošanas tehniskos ierobežojumus, piemēram, 
zīmju skaita ierobežojumi uz dažu mobilo tālruņu ekrāna vai televeikala raidlaika 
ierobežojumi. Šajā gadījumā tirgotājam jāievēro minimālās prasības par informācijas 
sniegšanu un jānorāda patērētājam cits informācijas avots, piemēram, informējot 
patērētāju par bezmaksas tālruņa numuru vai hiperteksta saiti uz tā tirgotāja tīmekļa 
vietni, kurā attiecīgā informācija ir tieši un viegli pieejama.

(22) Distances pārdošanā patērētājs nevar preci apskatīt pirms līguma noslēgšanas, tādēļ 
viņam jānodrošina atteikuma tiesības, lai viņš līdz atteikuma tiesību izmantošanas 
termiņa beigām un ņemot vērā principu par līguma noteikumu izpildi pēc labākās 
sirdsapziņas, var konstatēt preces īpašības un pārbaudīt tās darbības veidu. kas 
viņam ļauj noskaidrot šīs preces īpašības un kā tā darbojas.

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

(24) Lai nodrošinātu juridisku noteiktību, šajā direktīvā paredzēto termiņu noteikšanā ir 
lietderīgi piemērot Padomes 1971. gada 3. jūnija Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71, 
ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus10. 
Tāpēc jāsaprot, ka visi šajā direktīvā paredzētie termiņi ir izteikti kalendāra dienās.

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

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

(27) Ja tirgotājs pirms distances līguma vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma 
noslēgšanas nav informējis patērētāju par atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš 
jāpagarina. (Grozījums uz tekstu latviešu valodā neattiecas) Tomēr, lai ilgtermiņā 
nodrošinātu juridisku noteiktību, jāievieš viena gada trīs mēnešu noilguma termiņš ar 
nosacījumu, ka tirgotājs ir pilnībā izpildījis savas līgumsaistības. Uzskata, ka tirgotājs 
ir pilnībā izpildījis savas līgumsaistības, ja ir piegādātas preces vai ja pilnībā ir izpildīti 
pakalpojumi, ko pasūtījis patērētājs vai šis tirgotājs attiecībā uz pakalpojuma 
sniegšanas līgumiem, kas noslēgti uz nenoteiktu laiku, uzsācis pakalpojumu 
sniegšanu saskaņā ar līgumu.

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

                                               
10 OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.
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noteiktību. Minēto iemeslu dēļ dalībvalstīm būtu jāatturas pievienot jebkādas papildu 
prasības visā Kopienā izmantojamajai standarta veidlapai, piemēram, attiecībā uz fonta 
lielumu.

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

(30) Atteikuma gadījumā tirgotājam būtu pienākums atmaksāt visus maksājumus, kas 
saņemti no patērētāja, ieskaitot maksājumus, ar kuriem segti tirgotāja izdevumi par 
preču piegādi patērētājam, bet izņemot maksājumus par steidzamu piegādi, kas veikta 
saskaņā ar patērētāja nepārprotamu pieprasījumu.

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

(32) Lai novērstu gadījumus, kad tirgotājs atmaksā naudu patērētājam, kurš nav nosūtījis 
preces atpakaļ, jāparedz prasība patērētājam nosūtīt preces atpakaļ ne vēlāk kā 
četrpadsmit dienas pēc tirgotāja informēšanas par atteikuma lēmumu.

(33) Jānosaka konkrēti izņēmumi no atteikuma tiesībām, piemēram, gadījumos, kad 
atteikuma tiesības nebūtu atbilstošas, ņemot vērā konkrētā produkta īpašības, un 
atteikuma tiesību īstenošana netaisnīgi nelabvēlīgi ietekmētu tirgotāju. Šāds 
izņēmums, jo īpaši piemērojams attiecībā uz pārtikas produktiem un citām no 
higiēnas viedokļa viegli ietekmējamām un ātrbojīgām precēm, piemēram, vīnam, ko 
piegādā ilgu laiku pēc līguma noslēgšanas spekulatīvos nolūkos, kad vērtība ir cieši 
saistīta ar tirgus svārstībām (vin en primeur)..

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

(35) Komisija ir konstatējusi dažas galvenās patērētāju problēmas mājokļu labiekārtošanas 
nozarē, kad uz patērētajiem tiek izdarīts liels spiediens par dārgu remontdarbu 
pasūtījumu izdarīšanu. Jāprecizē informēšanas un atteikuma noteikumu darbības joma 
un jāattiecina šie noteikumi arī uz minētā veida līgumiem. No distances līgumiem un 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgtu līgumu piemērojamajiem informēšanas un atteikuma 
tiesību noteikumu darbības jomas būtu jāizslēdz tikai ar nekustamo īpašumu saistīto 
tiesību pārrakstīšanas līgumi.
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(36) Dažiem pakalpojumiem, kuri ir saistīti ar izmitināšanu, transportu un brīvā laika 
pasākumiem, atteikuma tiesību piemērošana var būt neatbilstoša. Attiecīgo līgumu 
noslēgšana ir saistīta arī ar to, ka tirgotājs ieplāno resursus, kurus viņam varētu būt 
grūti nodrošināt gadījumos, kad piemēro atteikuma tiesības. Tāpēc uz šiem distances 
līgumiem nebūtu jāattiecina noteikumi par patērētāju informēšanu un atteikuma 
tiesībām.

(37) Vienkāršošanas un juridiskās noteiktības labad atteikuma tiesības jāpiemēro visu veidu 
distances līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, izņemot stingri 
noteiktos apstākļos, kurus var viegli pierādīt. Tāpēc atteikuma tiesības nebūtu 
jāpiemēro steidzamiem remontiem patērētāja mājās, kad šādas atteikuma tiesības būtu 
nesavietojamas ar ārkārtas stāvokli, un lielveikalu piedāvātajiem pakalpojumiem preču 
piegādei mājās, kas ļauj patērētājiem lielveikala tīmekļa vietnē izvēlēties pārtiku, 
dzērienus un citas preces, kuras ir paredzētas tūlītējam pašu patēriņam, un saņemt tās 
mājās. Šīs preces nav dārgas, un patērētāji tās pērk regulāri ikdienas patēriņam vai 
ikdienas lietošanai saimniecībā, tāpēc uz tām nebūtu jāattiecina atteikuma tiesības.

(37.a) Galvenās grūtības, ar kurām sastopas patērētāji, un galvenais strīdu cēlonis ar 
tirgotājiem ir saistīts ar preču piegādi, ieskaitot preces, kuras pazūd vai 
transportēšanas laikā tiek sabojātas, kā arī novēlotu un nepilnīgu piegādi. Tāpēc ir 
lietderīgi precizēt un saskaņot valstu noteikumus par piegādi un par riska 
pāriešanu.

(…)
IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

I nodaļa

Priekšmets, definīcijas un darbības joma

1. pants

Priekšmets

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

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā izteiciens apzīmē šo:

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

(2a) „prece” ir jebkāds kustams materiāls priekšmets, izņemot:

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

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

c) elektrību;
(2b) „prece, kas izgatavota pēc patērētāja specifikācijām” ir jebkura prece, kura 

nav izgatavota iepriekš, un tās izgatavošanai noteicoša ir klienta individuāla 
izvēle vai noteikšana; 

(3) „pirkuma līgums” ir jebkurš līgums, ar kuru tirgotājs  patērētājam sagādā 
īpašuma tiesības uz kādu preci vai apņemas sagādāt patērētājam īpašuma 
tiesības uz kādu preci tūlīt pēc līguma noslēgšanas vai nākotnē un ar kuru 
patērētājs apņemas samaksāt nolīgto cenu ir jebkurš līgums par to, ka 
tirgotājs pārdod preces patērētājam, ieskaitot jebkādus jauktus līgumus, kuri 
attiecas gan uz precēm, gan pakalpojumiem;   

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

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

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

c) elektrību;
(5) „pakalpojumu līgums” ir jebkurš līgums, izņemot pārdošanas līgumu, ar kuru 

tirgotājs apņemas nodrošināt patērētājam pakalpojuma sniegšanu;

(5a) „jaukts līgums” ir jebkurš līgumus, kas satur gan pirkuma līguma, gan 
pakalpojumu līguma elementus; 

(6) „distances līgums” ir jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu līgums starp 
tirgotāju un patērētāju noslēgts līgums par preces piegādi vai pakalpojuma 
sniegšanu, kurš tiek noslēgts distances pārdošanai īpaši organizētas 
pārdošanas vai pakalpojumu sistēmas ietvaros, kad turklāt līgums tiek 
noslēgts bez tirgotāja un patērētāja vienlaicīgas fiziskas klātbūtnes, lai 
noslēgtu šo līgumu, un viņi ekskluzīvi izmanto vienu vai vairākus distances 
saziņas līdzekļus;

(7) “distances saziņas līdzekļi” ir jebkuri saziņas līdzekļi, kurus bez tirgotāja un 
patērētāja vienlaicīgas fiziskās klātbūtnes var izmantot, lai noslēgtu līgumu 
starp šīm pusēm;
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(8) „līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām” ir jebkurš starp tirgotāju un 
patērētāju noslēgts  līgums par kādas preces piegādi vai pakalpojuma 
sniegšanu,
a) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu līgums, kas noslēgts uzņēmuma 

telpās, bet pārrunāts ārpus uzņēmuma telpām, tirgotājam un patērētājam 
vienlaicīgi fiziski klātesot, 

aa) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu līgums, par kuru patērētājs, 
vienlaicīgi klātesot tirgotājam, ārpus uzņēmuma telpām tādos pašos 
apstākļos ir izteicis piedāvājumu, vai

b) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu līgums, kas noslēgts uzņēmuma 
telpās, bet kura būtiski noteikumi paredzēti pārrunāts ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi fiziski klātesot;

(9) “uzņēmuma telpas” ir:

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

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

(10) “pastāvīgs informācijas nesējs” ir jebkurš instruments, kas patērētājam vai 
tirgotājam dod iespēju uzglabāt informāciju, kas adresēta personīgi viņam, lai 
tā būtu pieejama turpmākai atsaucei par laika posmu, kurš atbilst informācijas 
mērķiem un kurš ļauj neizmainītā veidā pavairot uzglabāto informāciju;

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

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

(13) “finanšu pakalpojums” ir jebkurš bankas, kredīta, apdrošināšanas, personālo 
pensiju, ieguldījumu vai maksājumu rakstura pakalpojums;

(14) “profesionālā rūpība” ir īpašas prasmes un rūpības līmenis, ko var pamatoti 
prasīt, lai tirgotājs izrādītu patērētājiem, un kurš ir samērīgs ar godīgu tirgus 
praksi un/vai vispārēju godprātības principu tirgotāja darbības jomā;

(15) “izsole” ir pārdošanas metode, kad tirgotājs piedāvā preces vai pakalpojumus 
konkurējošā cenu piedāvāšanas procedūrā, kura var paredzēt arī distances 
saziņas līdzekļu izmantošanu un kurā augstākās cenas solītājam ir pienākums 
pirkt attiecīgās preces vai pakalpojumus. Darījums, kas noslēgts, pamatojoties 
uz nemainīgas cenas piedāvājumu, neskatoties uz patērētājam doto iespēju to 
noslēgt cenu piedāvāšanas procedūrā, nav izsole;

(16) “atklāta izsole” ir pārdošanas metode, kad tirgotājs piedāvā preces preci vai 
pakalpojumu patērētājiem publiski fiziski pieejamā pasākumā, kuri personīgi 
ierodas vai kuriem ir dota iespēja personīgi ierasties izsolē, konkurējošā cenu 
piedāvāšanas procedūrā, kuru par atlīdzību vada kāda trešā persona 
(izsolītājs); vairāksolīšanā prece vai pakalpojums tiek piešķirts ar piesitumu 
tam patērētājam, kurš sola dot visaugstāko cenu; mazāksolīšanā prece vai 
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pakalpojums tiek piešķirts ar piesitumu patērētājam, kurš nekavējoties un kā 
pirmais paziņo, ka pērk preci vai pakalpojumu par noteikto cenu un kurā 
augstākās cenas solītājam ir pienākums pirkt attiecīgās preces;

(17) “ražotājs” ir preču izgatavotājs, preču importētājs Kopienas teritorijā vai 
jebkura persona, kas apliecina, ka ir ražotājs, izvietojot uz precēm savu 
nosaukumu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

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

(19) “starpnieks” ir tirgotājs, kurš slēdz līgumu patērētāja vārdā vai uzdevumā;

(20) „papildu saistītais līgums” ir līgums, ar kuru patērētājs iegūst preces vai 
pakalpojumus saistībā kopā ar distances līgumu vai līgumu, kas noslēgts ārpus 
uzņēmuma telpām, veido saimniecisku vienību, un šīs preces piegādā vai 
pakalpojumus nodrošina tirgotājs vai trešā persona, pamatojoties uz šīs trešās 
personas un tirgotāja savstarpēju vienošanos. Saimnieciska vienība izveidojas 
tad, ja prece vai pakalpojums atbilstīgi saistītajam līgumam kalpo cita līguma 
izpildei vai arī prece vai pakalpojums paredzēts tādas preces vai tāda 
pakalpojuma lietošanai, kura piegādāta vai kurš tiek sniegts saskaņā ar citu 
līgumu.

2.a pants

Direktīvas 2002/65/EK grozīšana

Direktīvas 2002/65/EK 2. panta a) punkts tiek izteikts šādā redakcijā:
"a) „distances līgums” ir jebkurš starp tirgotāju un patērētāju noslēgts līgums par 

pakalpojuma sniegšanu, kurš tiek noslēgts distances pārdošanai īpaši organizētas 
pārdošanas vai pakalpojumu sistēmas ietvaros, turklāt līgums tiek noslēgts bez 
tirgotāja un patērētāja vienlaicīgas fiziskas klātbūtnes, un viņi ekskluzīvi izmanto 
vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus;”

3. pants

Darbības joma

1. Šo direktīvu piemēro pārdošanas un pakalpojumu tādiem līgumiem par kādas preces 
piegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kuri noslēgti starp tirgotāju un patērētāju, 
ievērojot tās nosacījumus un tādā mērā, kā noteikts šajā direktīvā.

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

3. Līgumiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 94/47/EK11 un Padomes Direktīvas 90/314/EEK12 darbības joma, piemēro 
tikai 30.-39. pantu par patērētāju tiesībām attiecībā uz negodīgiem noteikumiem 
līgumos saistībā ar 4. pantu par pilnīgu saskaņošanu.

4. Direktīvas 5., 7., 9. un 11. pants neskar noteikumus par informēšanas prasībām, kuri 
paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/123/EK13 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/31/EK14.

4. pants

Pilnīga Mērķtiecīga pilnīga saskaņošana

1. Ja šajā direktīvā nav paredzēts citādi, Dalībvalstis dalībvalstis valsts tiesību aktos 
nedrīkst paturēt spēkā vai ieviest noteikumus, kuri atšķiras no šajā direktīvā 
paredzētajiem noteikumiem, tostarp ir stingrāki vai mazāk stingri nekā šajā direktīvā 
paredzētie noteikumi, kuri nodrošina atšķirīgu patērētāju aizsardzības līmeni.
Dalībvalstis dara zināmus Komisijai atšķirīgo valsts tiesību aktu tekstus. ; tostarp ir 
stingrāki vai mazāk stingri nekā šajā direktīvā paredzētie noteikumi, kuri nodrošina 
atšķirīgu patērētāju aizsardzības līmeni.

1.a Šīs pants neattiecas uz II nodaļas noteikumiem par distances tirdzniecību un 
līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, uz kuriem saskaņā ar 4.b pantu 
neattiecas II nodaļas piemērošanas joma.

1.b Šīs pants neattiecas uz IV nodaļas noteikumiem par līgumiem, uz kuriem saskaņā 
ar 21.  pantu neattiecas IV nodaļas piemērošanas joma.

1.c Šīs pants neattiecas uz V nodaļas noteikumiem par līgumiem, uz kuriem saskaņā 
ar 30.  pantu neattiecas V nodaļas piemērošanas joma.

4.a pants

Laikposmi, datumi un termiņi

Uz šajā direktīvā paredzēto termiņu aprēķināšanu ir jāattiecina Padomes 1971. gada 
3. jūnija Regula (EEK, Euratom) Nr. 1182/71, ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un 
termiņiem piemērojamus noteikumus. 

                                               
11 OV L ... . lpp.
12 OV L  ,. lpp.
13 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
14 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.
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II nodaļa

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

4.b pants

Darbības joma

1. Šī nodaļa attiecas uz distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām.

2. Šī nodaļa neattiecas uz distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām un
a) kas saistīti ar tiesībām uz nekustamo īpašumu, izņemot nomas tiesības un 

darbus saistībā ar nekustamo īpašumu;
b) uz kuriem attiecas Padomes Direktīvas 90/314/EEK piemērošanas joma  vai 

Direktīvas 2002/65/EK, 2002/83/EK, 2008/48/EK vai Eiropas Parlamenta un 
Padomes  Direktīvas 2008/122/EK piemērošanas joma.

3. Šī nodaļa neattiecas uz distances līgumiem,
a) kuri ir noslēgti, izmantojot tirdzniecības automātus vai automatizētas 

komerciālas telpas;
b) kuri ir noslēgti ar telekomunikāciju operatoru starpniecību, izmantojot 

publiskos telefona automātus, ja šo līgumu priekšmets ir minēto automātu 
lietošanu;

4. Direktīvas 12. un 19. pantu nepiemēro distances līgumiem par izmitināšanas, 
transporta, automašīnu īres, ēdināšanas un brīvā laika pasākumu rīkošanas 
pakalpojumu nodrošināšanu attiecībā uz līgumiem, kuros paredzēts konkrēts 
izpildes datums vai termiņš.

5. pants

Vispārējas informēšanas prasības distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām

1. Savlaicīgi līdz Pirms jebkura distances līguma vai līguma ārpus uzņēmuma telpām 
noslēgšanai pārdošanas vai pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs vai attiecīgā 
gadījumā persona, kura rīkojas tirgotāja vārdā vai uzdevumā, skaidrā un 
saprotamā veidā un ņemot vērā principu par līguma noteikumu izpildi pēc labākās 
sirdsapziņas, nodrošina patērētājam informāciju par šādiem aspektiem, ja tas jau 
skaidri neizriet no konteksta informācijas:

a) preces vai pakalpojuma galvenās īpašības tādā mērā, kas atbilst informācijas 
nesējam saziņas līdzeklim un produktam precei vai pakalpojumam;
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b) tirgotāja fiziskā adrese un identitāte, piemēram, viņa tirdzniecības nosaukums
un vajadzības gadījumā tā tirgotāja fiziskā adrese un identitāte, kura 
uzdevumā viņš darbojas;

ba) tirgotāja uzņēmuma adrese un tālruņa numurs, kā arī faksa numurs vai 
elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, lai patērētājs varētu ātri kontaktēties ar 
tirgotāju un efektīvi sazināties ar viņu;

c) cena, ieskaitot visus nodokļus, vai, ja produkta īpašību dēļ cenu nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, cenas aprēķināšanas veids, kā arī vajadzības gadījumā visi 
papildu kravas, piegādes vai pasta maksājumi, vai, ja tādus maksājumus nevar
pamatoti aprēķināt iepriekš, fakts, ka šādi papildu maksājumi var būt 
iekasējami;

d) informācija par maksāšanas kārtību, piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību, ja tā atšķiras no prasībās par profesionālo rūpību minētās kārtības;

e) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas atsaukšanas tiesības ja ir paredzētas 
atsaukšanas tiesības — šo tiesību īstenošanas nosacījumi, laikposmi un 
procedūra; šajā nolūkā tirgotājs var izmantot bukletu ar izskaidrojumu par 
atsaukšanas tiesībām un veidlapas paraugu atsaukuma iesniegšanai saskaņā 
ar I pielikuma A un B daļu, vai arī citu  nepārprotamu paskaidrojumu; 

f) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas tirdzniecības garantijas, garantijas 
remonts un kādi ir tā nosacījumi;

g) vajadzības gadījumā līguma termiņš vai beztermiņa līguma gadījumā līguma 
izbeigšanas nosacījumi;

h) vajadzības gadījumā līgumā paredzēto patērētāja pienākumu minimālais 
ilgums;

i) vai un ar kādiem nosacījumiem ir paredzēta pirmā iemaksa vai citas finanšu 
garantijas, ko maksā vai nodrošina patērētājs pēc tirgotāja pieprasījuma;

j) vajadzības gadījumā, vai ir iespējams un kur vērsties, lai panāktu izlīgumu;
2. Atklātas izsoles gadījumā 1. punkta b) apakšpunktā minēto informāciju var aizstāt ar 

attiecīgi informāciju par izsolītāju izsolītāja fizisko adresi un identitāti.

2.a Dalībvalstis attiecībā uz izskaidrojuma paraugu par atsaukšanas tiesībām saskaņā 
ar I pielikuma A daļu neparedz nekādus papildu noteikumus par izskaidrojuma 
formu.

3. Šā panta 1. punktā minētā informācija ir distances līguma un līguma, kas noslēgts 
ārpus uzņēmuma telpām, pārdošanas vai pakalpojumu līguma sastāvdaļa.

3.a Ja šā panta noteikumi ir pretrunā citiem Savienības tiesību aktiem, kuri 
reglamentē informēšanas pienākumu attiecībā uz īpašiem līgumiem, tad šiem 
tiesību aktiem ir prioritārs spēks, un tie ir noteicoši attiecībā uz šiem īpašajiem 
līgumiem.

3.b Attiecībā uz distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, un ja šie līgumi ir saistīti ar nekustāmā īpašuma, transporta, finanšu, 
veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem, dalībvalstis var pieņemt 
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noteikumus par papildu informēšanas pienākumu vai saglabāt jau spēkā esošos 
šāda veida noteikumus.

3.c Dalībvalstis var noteikt, vai saglabāt tādus papildu informēšanas pienākumus 
attiecībā uz visiem distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, un ja tie ir pakalpojuma līgumi, attiecībā uz kuriem saskaņā ar 22. panta 
5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvā 
2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū15 paredzēts, ka pakalpojumu 
sniedzējiem, kas reģistrēti attiecīgo valstu teritorijā, tiek noteikti papildu 
informācijas sniegšanas pienākumi

3.d   Šajā nodaļā minēto informēšanas pienākumu izpilde jāpierāda tirgotājam.

6. pants

Informācijas nesniegšana

1. Ja tirgotājs nav ievērojis informēšanas prasības par 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajiem papildu maksājumiem, patērētājs nemaksā šos papildu maksājumus.

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

7. pants

Konkrētas informēšanas prasības starpniekiem

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

2. Uzskata, ka starpnieks, kurš nepilda 1. pantā paredzēto pienākumu, ir noslēdzis 
līgumu savā vārdā.

3. Šo pantu nepiemēro atklātām izsolēm.

                                               
15 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
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III nodaļa

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

8. pants

Darbības joma

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

9. pants

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

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

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

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

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

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

e) vajadzības gadījumā, vai ir iespējams un kur vērsties, lai panāktu izlīgumu;
f) ka līgums tiks noslēgts ar tirgotāju un pēc tā noslēgšanas uz patērētāju 

attieksies aizsardzība, ko nodrošina šī direktīva.

10. pants

Oficiālās prasības par informēšanas pienākumu izpildi attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 5. pantā 9. pantā
paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma veidlapā savlaicīgi līdz līguma noslēgšanai 
līguma dokumentā vai ar kāda cita pastāvīga informācijas nesēja starpniecību 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, ja tas šķiet nepieciešams līguma veida dēļ un 
tai jābūt salasāmai. Pasūtījuma veidlapā ir ietverta I pielikuma B daļā minētā 
standarta atteikuma veidlapa.

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

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

11. pants

Oficiālās prasības par informēšanas pienākumiem distances līgumiem

1. Attiecībā uz distances līgumiem 5. pantā9. panta a) apakšpunktā paredzēto 
informāciju sniedz vai dara pieejamu patērētājam savlaicīgi pirms līguma noslēgšanas 
vienkāršā, skaidri saprotamā valodā un tai jābūt salasāmai, atbilstoši izmantotajiem 
distances saziņas līdzekļiem.

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

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 
līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par produkta galvenajām īpašībām un kopējo 
cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a) unlīdz c) apakšpunktāPārējo 5. pantā5. un 
7. pantā minēto informāciju tirgotājs sniedz patērētājam atbilstošā veidā saskaņā ar 
1. punktu.

4. Patērētājs uz pastāvīga informācijas nesēja piemērotā termiņā pēc jebkura distances 
līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā preču piegādes brīdī vai brīdī, kad sākas 
pakalpojuma izpilde, saņem apstiprinājumu par visiem5. pantā 9. panta a) līdz 
f) apakšpunktā minētajiem informācijas aspektiem, izņemot gadījumus, kad 
informācija patērētājam jau ir sniegta pirms jebkura distances līguma noslēgšanas uz 
pastāvīga informācijas nesēja.

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

12. pants

Atteikuma termiņa ilgums un sākums

1. Patērētājs četrpadsmit dienu laikā var atteikties no distances līguma vai līguma, kas 
noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, nesniedzot nekādu pamatojumu. (Grozījums uz 
tekstu latviešu valodā neattiecas.)

2. Distances līgumam vai līgumam Līgumam, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, ja 
tie noslēgti par preču piegādi, atteikuma termiņš sākas dienā, kad patērētājs paraksta 
pasūtījuma veidlapu vai, ja pasūtījuma veidlapa nav papīra formātā, dienā, kad 
patērētājs saņem pasūtījuma veidlapas kopiju uz kāda cita pastāvīga informācijas 
nesēja Distances līgumam par preču pārdošanu atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, ir 
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ieguvis katru no pasūtītajām precēm savā īpašumā. Ja preces tiek piegādātas pa 
vairākām daļām vai vairākos gabalos, atteikuma termiņš sākas dienā, kad patērētājs 
vai kāda trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvis 
savā īpašumā pēdējo pasūtītās preces daļu vai gabalu.

2.a Distances līgumam Distances līguma gadījumā par pakalpojumu sniegšanu atteikuma 
termiņš sākas dienā, kad noslēgts līgums.

2.b Pakalpojuma sniegšanas līguma gadījumā, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, 
atteikuma termiņš sākas dienā, kad patērētājs saņem parakstīta līguma dokumenta 
kopiju ar pastāvīga informācijas nesēja starpniecību.

2.c Distances līguma vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta jaukta līguma gadījumā 
atteikuma termiņš sākas dienā, kad prece nonāk patērētāja valdījumā un kad tiek 
sniegts jauktā līgumā paredzēts pakalpojums, vai — ilgstoša pakalpojuma 
sniegšanas gadījumā — kad uzsākta pakalpojuma sniegšana.

3. Šā panta 1. punktā minētais termiņš ir ievērots, ja patērētājs pirms šā termiņa beigām 
nosūtījis paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

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

13. pants

Informācijas nesniegšana par atteikuma tiesībām

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

1.a Attiecībā uz pakalpojuma līgumiem, kas noslēgti uz nenoteiktu laiku, 1. punktā 
norādītais atteikuma termiņš sākas dienā, kad līgums noslēgts.

14. pants

Atteikuma tiesību izmantošana

1. Patērētājs pirms atteikuma termiņa beigām informē tirgotāju par atteikuma lēmumu 
uz pastāvīga informācijas nesēja. Šim nolūkam patērētājs var izmantot, paziņojot to 
tirgotājam saviem vārdiem,  vai nu vai arī izmantojot standarta atteikuma veidlapas 
paraugu, kā paredzēts  saskaņā ar I pielikuma B daļu B daļā, vai arī citu 
viennozīmīgu paziņojumu.

Dalībvalstis nenosaka nekādas citas oficiālas prasības, kas būtu piemērojamas 
minētajam standarta atteikuma veidlapas paraugam.
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2. Attiecībā uz internetā noslēgtiem distances līgumiem tirgotājs papildus 1. punktā 
minētajām iespējām var dot patērētājam iespēju aizpildīt standarta atteikuma veidlapas 
paraugu saskaņā ar I pielikuma B daļu vai iesniegt paziņojumu par atteikumu citā 
veidā, vai nu nosūtot to pa elektronisko pastu, vai arī aizpildīt elektroniskā formātā 
un iesniegt to, nosūtot tirgotāja tīmekļa vietnē. Šādā pēdējā no minētajiem 
gadījumiem gadījumā tirgotājs bez vilcināšanās elektroniski nosūta apstiprinājumu par 
šādas atteikuma veidlapas saņemšanu.

15. pants

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

Izmantojot atteikuma tiesības, tiek izbeigta līgumslēdzēju pušu pienākumu izpilde:
a) distances līgumā vai līgumā, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, noteikto 

pienākumu izpilde vai
b) distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēdzama līguma noslēgšana 

gadījumos, kad piedāvājumu izteicis patērētājs. (Pārējie grozījumi uz tekstu 
latviešu valodā neattiecas.)

16. pants

Tirgotāja atmaksāšanas pienākumi gadījumos, kad tiek izmantotas atteikuma tiesības

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

1.a Ja patērētājs nepārprotami norādījis, ka vēlas saņemt sūtījumu citādā nevis 
standartsūtījuma veidā, tirgotājam nav jāatmaksā šajā sakarībā radušās papildu 
izmaksas.

2. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem distances līgumiem un ārpus tirdzniecības telpām 
noslēgtiem līgumiem par preču piegādi tirgotājs var aizturēt atmaksājamo summu līdz 
brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ vai paņēmis tās no patērētāja vai kad patērētājs ir 
iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura 
darbība tiek izpildīta agrāk; tas neattiecas uz gadījumiem, kad tirgotājs piedāvājis 
preci paņemt pats.

17. pants

Patērētāja atdošanas pienākumi gadījumos, kad tiek izmantotas atteikuma tiesības

1. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem distances līgumiem un ārpus tirdzniecības telpām 
noslēgtiem līgumiem par preču piegādi, kad patērētājs vai pēc viņa lūguma kāda trešā 
persona ieguvusi preces īpašumā pirms atteikuma termiņa beigām, patērētājs nosūta 
preces vai nodod tās atpakaļ tirgotājam vai personai, kuru tirgotājs pilnvarojis tās 
saņemt četrpadsmit dienās no dienas, kad patērētājs paziņojis tirgotājam par atteikuma 
tiesību izmantošanu, izņemot gadījumus, kad tirgotājs ir piedāvājis paņemt preces no 
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patērētāja.
Patērētājs sedz tikai tiešās izmaksas par preču nosūtīšanu atpakaļ. Šīs izmaksas viņam 
nav jāsedz, ja, izņemot gadījumus, kad tirgotājs ir piekritis segt šīs izmaksas vai ja 
atpakaļ nosūtīto preču vērtība pārsniedz summu EUR 50 apmērā.

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda veida vērtības mazināšanos, ja preces 
izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo preču veidu, īpašības un to, kā tās darbojas, 
bet citos nolūkos. Patērētājs neatbild par preču vērtības mazināšanos gadījumos, kad 
tirgotājs nav to informējis par atteikuma tiesībām saskaņā ar 9. panta b) punktu5.
panta 1. punkta e) apakšpunktu. Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem, uz kuriem 
attiecas atteikuma tiesības, patērētājs atteikuma termiņā nesedz nekādas izmaksas par 
sniegtajiem pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji.

18. pants

Atteikuma tiesību izmantošanas ietekme uz saistītiem papildu līgumiem

1. Neskarot Direktīvas 2008/48/EK 15. pantu, ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības 
distances līgumā vai līgumā, kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, saskaņā ar 12.-
17. pantu, visi papildu saistītie līgumi tiek automātiski izbeigti bez jebkādām 
izmaksām patērētājam, kas nav paredzētas šajā direktīvā.

2. Dalībvalstis pieņem sīki izstrādātus noteikumus par šādu līgumu izbeigšanu.

19. pants

Izņēmumi attiecībā uz atteikuma tiesībām

1. Saistībā ar distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 
atteikuma tiesības nepiemēro:

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

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

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

ca) pārtikas produktu, dzērienu un citu no higiēnas viedokļa viegli ietekmējamu 
preču piegādei, kuru iepakojumu vai aizzīmogojumu patērētājs jau ir atvēris;

cb) līgumiem, attiecībā uz kuriem patērētājs ārkārtas gadījumā ir lūdzis 
tirgotājam nekavējoties izpildīt līgumā noteikto; ja tirgotājs šādā gadījumā 
sniedz papildu pakalpojumus vai pārdod papildu preces tām, kas patērētājam 
minētajā ārkārtas gadījumā ir noteikti nepieciešamas, atteikuma tiesības 
piemēro šiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
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cc) līgumiem, attiecībā uz kuriem patērētājs īpaši lūdzis tirgotāju apmeklēt viņu 
dzīvoklī, lai veiktu remontdarbus vai apkopi; ja tirgotājs šādā gadījumā 
sniedz papildu pakalpojumus tiem, kurus patērētājs lūdzis, vai izlieto preces 
papildus rezerves daļām, kuras ir noteikti nepieciešamas, veicot apkopi vai 
remontdarbus, atteikuma tiesības piemēro šiem papildu pakalpojumiem vai 
precēm;

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

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

f) laikrakstu, periodisko izdevumu un žurnālu piegādei;

g) totalizatora un loterijas pakalpojumiem;
h) līgumiem, kuri ir noslēgti publiskā izsolē.

2. Saistībā ar līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, atteikuma tiesības 
nepiemēro:

a) līgumiem par pārtikas produktu, dzērienu, vai citu tādu preču piegādi, kuras ir 
paredzētas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā, ko patērētājs iepriekš 
izvēlējies, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ko patērētāja mājās, 
rezidencē vai darbavietā fiziski piegādā tirgotājs, kurš parasti pārdod šādas 
preces sava uzņēmuma telpās;

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

c) līgumiem, attiecībā uz kuriem patērētājs, izmantojot distances saziņas 
līdzekļus, ir īpaši lūdzis tirgotāju apmeklēt viņu mājās, lai veiktu remontdarbus 
vai apkopi viņa īpašumā; ja tirgotājs šādā gadījumā sniedz papildu 
pakalpojumus tiem, kurus patērētājs lūdzis, vai izlieto preces papildus rezerves 
daļām, kuras ir noteikti nepieciešamas, veicot apkopi vai remontdarbus, 
atteikuma tiesības piemēro šiem papildu pakalpojumiem vai precēm.

3. Līgumslēdzējas puses var vienoties par 1. un 2. punkta 1. punkta nepiemērošanu.

20. pants

Izņēmumi attiecībā uz distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

1. Direktīvas 8. un 19. pantu nepiemēro distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām:
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a) attiecībā uz nekustamā īpašuma pārdošanu vai kuri attiecas uz citām nekustamā 
īpašuma tiesībām, izņemot nomas tiesības un darbus saistībā ar nekustamo 
īpašumu;

b) kuri ir noslēgti, izmantojot tirdzniecības automātus vai automatizētas 
komerciālas telpas;

c) kuri ir noslēgti ar telekomunikāciju operatoru starpniecību, izmantojot telefona 
automātus, par to izmantošanu;

d) attiecībā uz pārtikas produktu vai dzērienu piegādi, ko bieži un regulāri veic 
tirgotājs sava uzņēmuma telpu apkārtnē.

2. Direktīvas 8. un 19. pantu nepiemēro līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 
attiecībā uz:

a) apdrošināšanu;
b) finanšu pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām 

ārpus piegādātāja kontroles, kas var rasties atteikuma termiņā, kā minēts 
6. panta 2. punkta a) apakšpunktā Direktīvā 2002/65/EK16, un

c) kredītiem, uz ko attiecas Direktīvas 2008/48/EK darbības joma.
3. Direktīvas 8. un 19. pantu nepiemēro distances līgumiem par izmitināšanas, 
transporta, auto īres, ēdināšanas un brīvā laika pasākumu rīkošanas pakalpojumu 
nodrošināšanu attiecībā uz līgumiem, kuros paredzēts konkrēts izpildes datums vai termiņš.

(…)

                                               
16 OV L 271, 9.10.2002., 16. lpp.
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I PIELIKUMS
INFORMĀCIJA PAR ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU

A. Atteikuma tiesības izskaidrojošas veidlapa paraugs

Atteikuma tiesības
Jūs 14 kalendāro dienu laikā varat atteikties no līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu. 
Termiņš sākas [saņemot pasūtītās preces] 1. Aprēķinot termiņu netiek ņemta vērā [preču 
saņemšanas diena] 2. Ja termiņa pēdējā diena iekrīt svētku dienā, sestdienā vai svētdienā, 
termiņš beidzas nākamajā darba dienā.
Lai ievērotu atteikuma termiņu, pietiek ar laicīgu atteikuma paziņojuma nosūtīšanu. 
Atteikuma paziņojums jānosūta ar pastāvīga informācijas nesēja starpniecību (piemēram, 
pa pastu nosūtīta vēstule) 3: [kam] 4. Jūs varat izmantot turpmāk norādīto veidlapu, taču 
tas nav obligāti.

Atteikuma sekas
Lai atteikums būtu spēkā esošs, Jums saņemtās preces [uz mūsu rēķina] jānosūta atpakaļ 
četrpadsmit kalendāro dienu laikā. Attiecībā uz Jums termiņš sākas ar atteikuma 
paziņojuma nosūtīšanu. Aprēķinot šo terminu, netiek ņemta vērā atteikuma paziņojuma 
nosūtīšanas diena. Ja termiņa pēdējā diena iekrīt svētku dienā, sestdienā vai svētdienā, 
termiņš beidzas nākamajā darba dienā.
Ja Jūs varat mums atsūtīt atpakaļ preces tikai pasliktinātā stāvoklī, Jūs atbildat par vērtības 
mazināšanos. Šis noteikums ir spēka tikai tad, ja, mazinoties vērtībai, preces izmantotas 
nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo preču īpašības un kā tās darbojas, bet citos nolūkos. Jūs 
varat izvairīties no preču vērtības mazināšanās, ja tās lietojot, ņemat vērā, ka tās nav Jūsu 
īpašums, un atturaties no jebkādām darbībām, kas varētu ietekmēt to vērtību.
Ja atteikums stājas spēkā, mūsu pienākums ir četrpadsmit dienu laikā atmaksāt jebkurus 
no Jums saņemtos maksājumus. Attiecībā uz mums termiņš sākas ar atteikuma paziņojuma 
saņemšanu. Aprēķinot šo terminu netiek ņemta vērā atteikuma paziņojuma saņemšanas 
diena. Ja termiņa pēdējā diena iekrīt svētku dienā, sestdienā vai svētdienā, termiņš beidzas 
nākamajā darba dienā.
Mēs varam aizturēt atmaksājamo summu, kamēr mēs esam preces [atkal saņēmuši atpakaļ, 
respektīvi, Jūs esat iesniedzis apliecinājumu tam, ka esat nosūtījis preces atpakaļ, atkarībā 
no tā, kura darbība tiek veikta agrāk] 6. 

Noradījumi attiecībā uz veidlapas izstrādāšanu:
1 Ja runa ir par šeit minētajiem īpašiem gadījumiem, iekavās norādītais teksts 

formulējams šādi: 
a) attiecībā uz distanču līgumiem par pakalpojumu sniegšanu — „noslēdzot 

līgumu”;
b) attiecībā uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem par pakalpojumu 

sniegšanu — „saņemt parakstīta līguma dokumenta kopiju ar pastāvīga 
informācijas nesēja starpniecību (piemēram, papīra formātā)”.

2 Ja runa ir par šeit minētajiem īpašiem gadījumiem, iekavās norādītais teksts 
formulējams šādi: 
a) attiecībā uz distanču līgumiem par pakalpojumu sniegšanu — „līguma 

noslēgšanas diena”;
b) attiecībā uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem par pakalpojumu 

sniegšanu — „diena, kurā Jūs esat saņēmis līguma dokumenta kopiju”.
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3 Distances līgumi jāpapildina ar šādu tekstu: 
a) ja tirgotājs atļauj patērētājam atsaukumu nosūtīt ar elektronisko pastu — „vai 

pa elektronisko pastu”;
b) ja tirgotājs atļauj patērētājam elektroniski aizpildīt atteikuma veidlapas paraugu 

kāda tīmekļa vietnē — „vai mūsu tīmekļa vietnē”.
4 Ierakstīt — tirgotāja identitāti un uzņēmuma adresi. Attiecībā uz distances līgumiem 

papildus jānorāda — tirgotāja elektroniskā pasta adrese un/vai tīmekļa vietas adrese, 
kuru patērētājs var izmantot līguma atsaukšanai.

5 Ja atpakaļ sūtāmās preces vērtība nepārsniedz summu EUR 50 apmērā, iekavās 
iekļautais teksts ir šāds — „uz Jūsu rēķina”.

6 Ja tirgotājs izsaka piedāvājumu preces no patērētāja paņemt pats, iekavās iekļautais 
teksts ir šāds —„saņēmām pie Jums”.

A. Informācija, kurai obligāti jābūt atteikuma veidlapā
1. Tā tirgotāja nosaukums, fiziskā adrese un e-pasta adrese, kuram jāsūta atteikuma 

veidlapa.
2. Paziņojums, ka patērētājam ir tiesības atteikties no līguma un ka viņš var izmantot šīs 

tiesības, nosūtot tirgotājam turpmāk minēto atteikuma veidlapu uz pastāvīga 
informācijas nesēja, kā minēts 1. punktā:
a) līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, četrpadsmit dienās pēc tam, 

kad patērētājs parakstījis pasūtījuma veidlapu;
b) distances pārdošanas līgumiem četrpadsmit dienās pēc tam, kad patērētājs vai 

kāda trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, ir ieguvis 
preces īpašumā;

c) distances pakalpojumu līgumiem
– četrpadsmit dienās pēc līguma noslēgšanas, ja patērētājs nav iepriekš 

paudis piekrišanu, ka līguma izpilde sākas pirms šā četrpadsmit dienu 
perioda;

– laika posmā, kas beidzas, līdzko sākas līguma izpilde, ja patērētājs ir 
iepriekš paudis piekrišanu, ka līguma izpilde sākas pirms minētā 
četrpadsmit dienu perioda.

4. Visiem pārdošanas līgumiem — paziņojums, ar kuru patērētāju informē par 
termiņiem un kārtību, kādā preces nosūtāmas atpakaļ tirgotājam, un atmaksāšanas 
nosacījumiem saskaņā ar 16. pantu un 17. panta 2. punktu.

5. Internetā noslēgtiem distances līgumiem — paziņojums, ka patērētājs var aizpildīt 
standarta atteikuma veidlapu elektroniskā formātā un iesniegt, to nosūtot tirgotāja 
tīmekļa vietnē, un ka viņš nekavējoties saņems no tirgotāja elektroniski nosūtītu 
apstiprinājumu par šādas atteikuma veidlapas saņemšanu.

6. Paziņojums, ka patērētājs var izmantot atteikuma veidlapu, kas minēta B daļā.

B. Atteikuma veidlapas paraugs

(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)
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– Adresāts:  (Identitāte, uzņēmuma adrese un attiecīgā gadījumā tirgotāja 
elektroniskā pasta adrese) (*)

– Es/mēs (**) ar šo paziņoju/paziņojam, ka es/mēs (**) līgumu atsaucu/atsaucam.
Es/mēs* paziņoju/paziņojam, ka es/mēs* vēlos/vēlamies atteikties no manis/mūsu* 
noslēgtā pārdošanas līguma par šādu preču iegādi*/pakalpojumu saņemšanu*

– Pasūtīšanas datums*/saņemšanas datums*(***):
– Patērētāja(-u) vārds(i) un uzvārds(i) (***):
– Patērētāja(-u) adrese(es) (***):
– Patērētāja(-u) paraksts(i)  (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta, aizpildītu rakstiski uz 

papīra) (***):
– Datums (***):

    (*)   Aizpilda tirgotājs pirms izsniedz veidlapu patērētājam.
  (**)    Nevajadzīgo svītrot.(Grozījums uz tekstu latviešu valodā neattiecas.)
(***)  Aizpilda patērētājs (patērētāji), ja līguma atsaukšanai tiek izmantota šī veidlapa.


