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PR_COD_1consolidated

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, 
IV – VII nodaļa
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Parastā likumdošanas 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 un Ekonomikas 
un monetārās komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

1. apstiprina turpmāk izklāstīto viedokli pirmajā lasījumā;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

PARLAMENTA IZDARĪTIE GROZĪJUMI*

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

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

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

                                               
1 Vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī.
* Politiski grozījumi: jauno, grozīto tekstu treknina un kursivē; svītrojumus atveido ar nosvītrotu 
tekstu.
Parlamenta dienestu izdarīti tehniski labojumi un pielāgojumi: jauno, grozīto tekstu tikai kursivē;
svītrojumus atveido ar nosvītrotu tekstu.
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par patērētāju tiesībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu Līgumu par Eiropas Savienības darbību un 
jo īpaši tā 95. 114. 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:

(...)
(37a) Galvenās grūtības, ar kurām sastopas patērētāji, un galvenais strīdu cēlonis ar 

tirgotājiem ir saistīts ar preču piegādi, piemēram, gadījumos, kad preces pazūd vai 
tiek sabojātas transportēšanas laikā, kā arī novēlotu vai nepilnīgu piegāžu 
gadījumos. Tāpēc ir lietderīgi precizēt un saskaņot valstu noteikumus par piegādi 
un par riska pāreju.

(37b) Ja tirgotājs nav izpildījis piegādes pienākumu, patērētājam uz kāda pastāvīgā 
informācijas nesēja būtu vismaz septiņu dienu laikā jāpieprasa piegādes saistību 
izpilde un jāpaziņo nodoms nepiegādāšanas gadījumā izbeigt līgumu. Pēc minētā 
termiņa līgums ir uzskatāms par izbeigtu. Neskarot tiesības uz atlīdzību par 
zaudējumiem, gadījumos, kad patērētājs jau ir samaksājis, patērētājam būtu jābūt 
tiesībām septiņu dienu laikā pēc līguma izbeigšanas pieprasīt atmaksāt naudu. Lai 
patērētājiem nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni, dalībvalstīm būtu jāvar 
pieņemt vai atstāt spēkā tiesību normas, ar kurām ir noteikti citi aizsardzības 
līdzekļi gadījumos, kad preces nav piegādātas patērētāja noteiktā termiņā.

(38) Pārdodot preces patērētājiem, tās var piegādāt dažādi. Lai ņemtu vērā šīs dažādās 
piegādes iespējas, vajadzīgo elastīgumu nodrošinās tikai noteikumi, no kuriem var 
brīvi atkāpties. Patērētājiem jābūt aizsargātiem pret jebkādu zaudējumu risku vai 
risku, ka precēm, kad tirgotājs organizē to transportēšanu, tiktu nodarīts kaitējums.
Jaunie noteikumi par riska nodošanu nebūtu jāpiemēro gadījumos, kas patērētāji bez 
attaisnojoša iemesla novilcina preču iegūšanu īpašumā (piemēram, kad preces netiek 
izņemtas pastā termiņā, ko pasts norādījis). Šādos apstākļos patērētājiem būtu 
jāuzņemas zaudējumu vai bojājumu risks pēc piegādes laika, par ko patērētājs bija 
vienojies ar tirgotāju.

                                               
2 OV C […], […] , […] . lpp.
3 OV C […], […] , […] . lpp.
4 OV C […], […] , […] . lpp.
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(39) Jānosaka, ka tirgotājs ir atbildīgs attiecībā pret patērētāju, ja preces neatbilst līgumā 
noteiktajam. Uzskatāms, ka preces atbilst līgumā noteiktajam, ja tās atbilst vairākiem 
nosacījumiem galvenokārt attiecībā uz šo preču īpašībām. Preču kvalitāte un darbība,
ko patērētāji var pamatoti prasīt, inter alia būs cieši saistīta ar to, vai šīs preces ir 
jaunas vai lietotas un ar šo preču paredzēto lietošanas ilgumu. Var uzskatīt, ka kāda 
prece neatbilstīga arī tad, ja piegādājamo preču daudzums ir mazs. 

(39a) Preces neatbilstības gadījumos patērētājam būtu jāvar pieprasīt, lai preci bez 
maksas padarītu atbilstīgu, un patērētājam būtu jābūt tiesībām izvēlēties vai nu 
preces labošanu vai iespēju iepriekšējās preces vietā saņemt jaunu; pretējā 
gadījumā patērētājam jābūt tiesībām pieprasīt samazināt preces cenu vai prasīt 
līguma atcelšanu. 

(40) Vispirms patērētājs var prasīt, lai pārdevējs preces salabo, vai to vietā piegādā 
citas, ja vien šādi tiesiskās aizsardzības līdzekļi nav neiespējami vai nesamērīgi;
tas, vai aizsardzības līdzeklis ir nesamērīgs, būtu jānosaka objektīvi. Aizsardzības 
līdzeklis būtu nesamērīgs, ja tā radītās izmaksas salīdzinājumā ar citiem 
aizsardzības līdzekļiem būtu nepamatoti augstākas; nosakot, vai izmaksas ir 
nepamatoti augstākas, viena aizsardzības līdzekļa izmaksām būtu jābūt ievērojami 
augstākām par cita aizsardzības līdzekļa izmaksām. Ja preces neatbilst līgumā 
noteiktajam, pirmkārt, patērētājam jābūt nodrošinātai iespējai prasīt, lai tirgotājs 
preces salabo vai samaina tās pēc tirgotāja paša izvēles, izņemot gadījumus, kad 
tirgotājs pierāda, ka šādi aizsardzības līdzekļi ir prettiesiski, nav reāli vai ir saistīti ar 
tirgotāja nesamērīgiem ieguldījumiem. Tirgotāja ieguldījumi jānosaka objektīvi, 
ņemot vērā izmaksas, kas rodas tirgotājam, novēršot neatbilstības, un preču vērtību, 
kā arī to, cik būtiskas ir neatbilstības. Rezerves daļu trūkums nebūtu uzskatāms par 
attaisnojošu iemeslu tirgotāja nespējai novērst neatbilstības piemērotā termiņā vai 
bez nesamērīgiem ieguldījumiem.

(41) Patērētājam nebūtu jāsedz izdevumi, kas saistīti ar neatbilstību novēršanu, it īpaši 
sūtīšanas, darba un materiālu izmaksas. Patērētājam nebūtu jāsedz izdevumi, kas 
saistīti ar neatbilstību novēršanu, it īpaši sūtīšanas, darba un materiālu izmaksas, kā 
arī izdevumi gadījumos, kad patērētājs atbilstošā apmērā neatbilstību novērš pats. 
Turklāt patērētājiem nebūtu jākompensē tirgotājam izdevumi saistībā ar tādu preču 
lietošanu, kurām ir defekts.

(42) Ja patērētājam nav nekādu tiesību prasīt preču labošanu vai nomaiņu ar citām 
precēm, viņam būtu jābūt tiesībām brīvi izvēlēties kādu no iespējamiem neatbilstības 
novēršanas veidiem. Tirgotāja atteikšanās var būt skaidri formulēta vai netieši pausta, 
un pēdējā gadījumā tas nozīmē, ka tirgotājs neatbild vai ignorē patērētāja prasību 
novērst neatbilstības. Lai patērētājiem nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni, 
neatbilstības gadījumā, dalībvalstīm ir iespēja pieņemt vai atstāt spēkā tiesību 
normas par tiesībām brīvi izvēlēties aizsardzības līdzekļus. Šiem patērētāju 
aizsardzības pasākumiem tomēr jābūt pilnīgi nepieciešamiem, samērīgiem un 
efektīviem.

(42a) Ja tirgotājs kā galatirgotājs iepretim patērētājam atbild par ražotāja rīcību vai 
bezdarbību, ir jānodrošina iespēja tirgotājam kā galatirgotājam vērst regresa 
prasību pret tiem, kas saskaņā ar līgumu ir atbildīgi pirms viņa. Šajā sakarībā 
valstu normatīvajos aktos ir jānosaka atbildīgā persona, kā arī regresa process un 
veidi.
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(42b) Patērētājam būtu jābūt iespējām izmantot likumisko garantiju divu gadu laikā. 
Par labu patērētājam būtu, kamēr nav pierādīts pretējais, jāprezumē, ka 
neatbilstība, kas ir pamanīta sešu mēnešu laikā pēc riska pārejas, pastavēja jau 
riska pārejas brīdī. Lai patērētājiem nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni, 
dalībvalstīm būtu jābūt iespējai pieņemt vai atstāt spēkā tiesību normas, ar kurām 
nosaka garantijas termiņus, pierādīšanas pienākuma maiņas termiņus, vai īpašus 
noteikumus attiecībā uz ievērojamu neatbilstību, kas kļūst zināma pēc garantijas 
termiņa beigām. Šiem patērētāju aizsardzības pasākumiem tomēr jābūt pilnīgi 
nepieciešamiem, samērīgiem un efektīviem.

(43) Saskaņā ar Direktīvu 1999/44/EK dalībvalstis var noteikt laiku vismaz divus 
mēnešus, kad patērētājam jāinformē tirgotājs par neatbilstībām. Atšķirīgie 
transponēšanas tiesību akti ir radījuši šķēršļus tirdzniecībai. Tāpēc šis ar regulējumu 
saistītais risinājums ir jāsvītro un jāuzlabo juridiskā noteiktība, nosakot par 
pienākumu patērētājiem informēt tirgotāju par neatbilstību divos mēnešos pēc tās
atklāšanas.

(44) Daži tirgotāji vai ražotāji piedāvā patērētājiem tirdzniecības garantijas. Lai 
nodrošinātu to, ka patērētāji netiek maldināti, tirdzniecības garantijā būtu jāietver 
konkrēta informācija, ieskaitot šo garantiju ilgumu, teritoriālo piemērošanu un 
paziņojumu, ka šī garantija neietekmē dalībvalstu spēkā esošajos tiesību aktos 
noteiktās patērētāja tiesības.

(45) Nav nepieciešams aizsargāt patērētājus pret negodīgiem līguma noteikumiem, kas 
nav individuāli apspriesti, piemēram, standarta līguma noteikumi. Normas par 
negodīgiem noteikumiem nebūtu jāattiecina uz noteikumiem, kuriem patērētājs ir 
piekritis pēc pārrunām. Par pārrunām nebūtu uzskatāmi gadījumi, kad patērētājam 
dod iespēju izvēlēties kādus no vairākiem līguma noteikumiem, kurus izstrādājis 
tirgotājs vai kurus tirgotājā vārdā izstrādājusi kāda trešā persona.

(46) Normas par negodīgiem noteikumiem nebūtu jāattiecina uz līguma noteikumiem, 
kuri tieši vai netieši ietver dalībvalstu obligātas tiesību normas, kas atbilst Kopienas 
tiesību aktiem. Tāpat nebūtu jāveic negodīguma pārbaude noteikumiem, kuri ietver to 
starptautisko konvenciju principus vai noteikumus, kam ir pievienojušās dalībvalstis 
vai Kopiena, it īpaši transporta jomā.

(47) Patērētāju līgumiem jābūt izstrādātiem vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, un tiem 
jābūt salasāmiem. Tirgotājiem, izstrādājot līguma noteikumus, jābūt iespējai brīvi 
izvēlēties fonta veidu vai lielumu. Patērētājam jānodrošina iespēja izlasīt līguma 
noteikumus pirms līguma noslēgšanas. Šādu iespēju patērētājam var sniegt, pēc viņa 
lūguma viņa rīcībā nododot līguma noteikumus (uzņēmuma telpās noslēgtiem 
līgumiem) vai darot šos noteikumus pieejamus citā veidā (piemēram, distances 
līgumu gadījumā — tirgotāja tīmekļa vietnē), vai pievienojot tos standarta 
noteikumus pasūtījuma veidlapai līgumam (tādu līgumu gadījumā, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām). Tirgotājam jāsaņem patērētāja skaidri pausta piekrišana par 
jebkuru maksājumu papildus samaksai par tirgotāja galvenajām līgumsaistībām. Būtu 
jāaizliedz gūt piekrišanu, izmantojot dažādus mārketinga paņēmienus, izsūtot 
sūtījumus ar tiesībām atteikties, piemēram jau iepriekš atzīmētas ailes tiešsaistē.

(48) Novērtējot godprātību, būtu īpaši jāpievērš uzmanība tam, cik spēcīgās pozīcijās 
atradusies katra no līgumslēdzējām pusēm attiecībā uz to, vai patērētājs ir jutis 
spiedienu piekrist noteikumiem un vai preces vai pakalpojumi ir pārdoti vai piegādāti 
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pēc patērētāja īpaša pasūtījuma. Tirgotāju var uzskatīt par godprātīgu, ja tas izturas 
godīgi un līdzvērtīgi pret otru līgumslēdzēju pusi, kuras likumīgās intereses tam 
jāņem vērā.

(49) Piemērojot šo direktīvu, nevērtē to noteikumu godīgumu, kuri apraksta galveno 
līguma priekšmetu, vai piegādāto preču vai pakalpojumu kvalitātes/cenas attiecību, 
izņemot gadījumus, kad šie noteikumi neatbilst pārredzamības prasībām. Galvenais 
līguma priekšmets un kvalitātes/cenas attiecība tomēr būtu jāņem vērā, vērtējot citu 
noteikumu godīgumu. Piemēram, apdrošināšanas līgumos noteikumus, kas skaidri 
nosaka vai ierobežo apdrošināto risku un apdrošinātāja atbildību, nevajadzētu pakļaut 
šādam novērtējumam, jo šos ierobežojumus ņem vērā, aprēķinot prēmiju, kuru maksā 
patērētājs.

(50) Lai nodrošinātu juridisku noteiktību un uzlabotu iekšējā tirgus darbību, direktīvā būtu 
jāietver divi negodīgu noteikumu saraksti. II pielikumā ir ietverts tādu noteikumu 
saraksts, kuri visos apstākļos uzskatāmi par negodīgiem. III pielikumā ir ietverts tādu 
noteikumu saraksts, kuri uzskatāmi par negodīgiem līdz brīdim, kad tirgotājs ir 
pierādījis pretējo. Šie saraksti piemērojami visās dalībvalstīs. Dalībvalstis tomēr var 
pieņemt vai atstāt spēkā normas, ar kurām nosaka, kurus līguma papildu 
noteikumus uzskata par negodīgiem jebkuros apstākļos un kurus tikai par nosacīti
negodīgiem. Taču šiem patērētāju aizsardzības pasākumiem jābūt pilnīgi 
nepieciešamiem, samērīgiem un efektīviem.

(51) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto 
ieviešanas pilnvaru5 īstenošanas kārtību.

(52) Komisijai it īpaši jāpiešķir pilnvaras grozīt II un III pielikumu par līguma 
noteikumiem, kuri uzskatāmi par negodīgiem vai kurus par tādiem uzskata nosacīti.
Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

(53) Komisijai pilnvaras grozīt II un III pielikumu jāizmanto, lai nodrošinātu normatīvo 
aktu par negodīgiem noteikumiem konsekventu īstenošanu, papildinot minētos 
pielikumus ar līguma noteikumiem, kuri jebkuros apstākļos uzskatāmi par 
negodīgiem vai kurus uzskata par negodīgiem līdz brīdim, kad tirgotājs ir pierādījis 
pretējo.

(54) Dalībvalstis var izmantot jebkādas valsts līgumtiesību koncepcijas, kas atbilst 
noteiktajam mērķim, ka negodīgi līguma noteikumi nav saistoši patērētājam.

(55) Dalībvalstīm jānodrošina, ka to tiesu un administratīvo iestāžu rīcībā ir adekvāti un 
efektīvi līdzekļi, lai novērstu turpmāku negodīgu noteikumu piemērošanu patērētāju 
līgumos.

(56) Saskaņā ar Līgumu šajā direktīvā paredzēts augsts patērētāju aizsardzības līmenis.
Šajā direktīvā nav noteikumu, kuri neļautu tirgotājiem piedāvāt patērētājiem līguma 
nosacījumus, kuri nodrošina vēl augstāku aizsardzības līmeni nekā šajā direktīvā 
paredzētais.

                                               
5 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
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(57) Personām vai organizācijām, kurām saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem ir 
likumīgas intereses aizsargāt patērētāju līgumtiesības, jāpiedāvā tiesiskie aizsardzības 
līdzekļi, ar ko sākt tiesvedību pret negodīgu komercpraksi tiesā vai administratīvā 
iestādē, kas ir kompetenta pieņemt lēmumus par sūdzībām vai sākt attiecīgu 
tiesvedību.

(58) Ir nepieciešams, ka dalībvalstis nosaka sankcijas par šīs direktīvas noteikumu 
pārkāpumiem, un tām ir jānodrošina šo sankciju izpilde. Sankcijām jābūt efektīvām, 
samērīgām un preventīvām.

(59) Patērētājam nebūtu jāliedz aizsardzība, ko tam paredz šī direktīva. Gadījumos, kad 
konkrētajam līgumam piemērojams kādas trešās valsts tiesību akts, jāpiemēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami līgumsaistībām (Roma I), lai noteiktu, vai patērētājam vēl joprojām tiek 
nodrošināta šajā direktīvā paredzētā aizsardzība.

(60) Eiropas Komisija meklēs vispiemērotāko veidu, kā nodrošināt, lai visi patērētāji būtu 
informēti par savām tiesībām tirdzniecības vietā.

(61) Nepasūtītu preču pārdošana, kad patērētājiem piegādā nepieprasītas preces un 
pakalpojumus, ir aizliegta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija 
Direktīvu 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū 
attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/20046, taču pret to nav paredzēti 
līgumu tiesiskās aizsardzības līdzekļi, tādēļ ir nepieciešams šajā direktīvā ietvert 
līgumu tiesiskās aizsardzības līdzekli, lai atbrīvotu patērētāju no jebkādas atlīdzības 
sniegšanas nepasūtītas piegādes gadījumos.

(61a) Lai patērētājiem nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni, būtu jāparedz 
savstarpējas izvērtēšanas process, saistībā ar kuru šīs direktīvas transponēšanas 
termiņā visupirms jāveic dalībvalstu tiesību aktu pārbaude, lai konstatētu, kādi 
Līgumam atbilstoši stingrāki noteikumi šo valstu tiesību sistēmā ir jāastāj spēkā 
vai jāpieņem. Ne vēlāk kā līdz šīs direktīvas transponēšanas termiņam dalībvalstīm 
būtu jāsagatavo ziņojums par šīs pārbaudes rezultātiem. Katrs ziņojums būtu 
jānosūta visām citām dalībvalstīm un attiecīgajām ieinteresētajām personām.
Dalībvalstis sešu mēnešu laikā var iesniegt savus apsvērumus par šiem 
ziņojumiem. Komisijai ilgākais vienu gada laikā pēc šīs direktīvas transponēšanas 
termiņa beigām un pēc tam reizi trijos gados būtu jāizstrādā visaptverošs ziņojums, 
kurā vajadzības gadījumā varētu iekļaut arī tiesību aktu pieņemšanas 
priekšlikumus. Attiecīgos gadījumos Komisijai būtu jāpalīdz dalībvalstīm izstrādāt 
kopīgu metodiku.

(61b) Lai visās valstīs nodrošinātu augstu patērētāju tiesību aizasrdzības līmeni, 
personas un organizācijas, kurām ir likumīga interese par patērētāju tiesībām, 
būtu jāmudina dalībvalstīm un Komisijai darīt zināmus savus vērtējumus un izteikt 
nesaistošus ieteikumus, lai, pārbaudot šo direktīvu, tos varētu ņemt vērā.

                                               
6 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
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(62) Direktīvā 2002/58/EK jau ir reglamentētas nevēlamas komunikācijas un paredzēts 
augsts patērētāju aizsardzības līmenis. Jāsvītro Direktīvas 97/7/EK 10. pantā minētie 
atbilstošie noteikumi par to pašu jautājumu.

(63) Ir lietderīgi pārskatīt šo direktīvu, ja tiktu konstatēti šķēršļi iekšējā tirgus darbībai.
Pēc pārskatīšanas Komisija varētu izstrādāt priekšlikumu grozīt šo direktīvu, kurā 
varētu paredzēt grozījumus citos patērētāju aizsardzības jomā pieņemtos tiesību 
aktos, kuri atspoguļo Komisijas patērētāju tiesību aizsardzības politikas stratēģijā 
pausto apņemšanos pārskatīt acquis, lai panāktu patērētāju aizsardzību vienmērīgi 
augstā līmenī.

(64) Jāatceļ Direktīva 85/577/EEK, Direktīva 93/13/EEK un Direktīva 97/7/EC, kā arī 
Direktīva 1999/44/EK.

(65) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, un to, ka minētos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu.
Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes principu šī direktīva paredz 
tikai to, kas vajadzīgs, lai novērstu šķēršļus iekšējā tirgus darbībai un panāktu 
patērētāju aizsardzību vienmērīgi augstā līmenī.

(66) Šajā direktīvā ir ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paredzētās 
pamattiesības un principi,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

(…)

IV nodaļa

Citas patērētāju tiesības saistībā ar pārdošanas līgumiem

21. pants

Darbības joma

1. Šo nodaļu piemēro pārdošanas līgumiem. Neskarot 24. panta 5. punktu, gadījumos, 
kad līgums ir jaukts līgums, kas attiecas gan uz precēm, gan pakalpojumiem, šo 
nodaļu piemēro tikai precēm. Pirkuma līgumi šīs direktīvas nozīmē ir arī

2. Šo nodaļu piemēro arī līgumi par rūpnieciski ražojamu vai izgatavojamu preču 
piegādi.

3. Šo nodaļu nepiemēro rezerves daļām, kuras nomainījis tirgotājs, kad novērsis preču 
neatbilstību, tās labojot, saskaņā ar 26. pantu.

4. Dalībvalstis var nolemt nepiemērot Šī nodaļa neattiecas uz lietotu preču pārdošanu 
pārdošanu atklātā izsolē atklātās izsolēs.
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22. pants

Piegāde

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās citādi, tirgotājs piegādā preces, nododot tās 
patērētāja vai kāda trešās personas, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies 
patērētājs, īpašumā, termiņā, kas nepārsniedz trīsdesmit dienas pēc līguma 
noslēgšanas dienas.

2. Ja tirgotājs nav izpildījis piegādes pienākumu, patērētājs uz kāda pastāvīgā 
informācijas nesēja var pieprasīt piegādes saistību izpildi termiņā, kas būtu 
atbilstīgs apstākļiem un ne mazāks par septiņām dienām, un paziņot savu 
nodoms nepiegādāšanas gadījumā izbeigt pirkuma līgumu. Ja iepriekš minētajā 
termiņā preces nepiegādā, prezumē, ka patērētājs ir izbeidzis pirkuma līgumu. 
Cenu jau samaksājušajam patērētājam ir tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās dienās, sākot no piegādes dienas, kad patērētājs
ir izbeidzis pirkuma līgumu, kā paredzēts 1. punktā. Neskartas paliek patērētāju 
tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību. 

2.a Dalībvalstis ir tiesīgas pieņemt vai atstāt spēkā tiesību normas, kurās ir noteikti 
citi aizsardzības līdzekļi gadījumos, kad tirgotājs nepiegādā preces 2. punktā 
minētajā atbilstošajā termiņā. 

23. pants

Riska nodošana

1. Zaudējumu risku vai risku, ka precēm varētu tikt nodarīts kaitējums, nodod 
patērētājam, kad viņš vai kāda trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko izraudzījies 
patērētājs, iegūst šīs preces īpašumā.

2. Šā panta 1. punktā minēto risku nodod patērētājam piegādes laikā saskaņā ar 
līgumslēdzēju pušu vienošanos, ja patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, nav veicis atbilstošus pasākumus, lai 
iegūtu preces īpašumā.

24. pants

Atbilstība līgumam

1. Tirgotājam ir pienākums patērētājam piegādāt preces atbilstoši pārdošanas 
līgumam.

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

a) tās atbilst tirgotāja dotajam aprakstam un tām ir tādas pašas īpašības kā 
precēm, ko tirgotājs ir piedāvājis patērētājam kā paraugu vai modeli;
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b) tās ir derīgas jebkuram konkrētam nolūkam, kuram patērētājs tās pieprasa un 
ko viņš ir darījis zināmu tirgotājam līguma noslēgšanas brīdī, un tirgotājs ir 
tam piekritis;

c) tās ir derīgas nolūkiem, kādiem šā tipa preces parasti izmanto vai
d) to kvalitāte un darbība ir tāda, kas parasti piemīt šāda paša tipa precēm un ko 

patērētājs var pamatoti sagaidīt, ievērojot preču veidu un ņemot vērā tirgotāja, 
ražotāja vai viņa pārstāvja sniegtos publiskos paziņojumus par šo preču 
konkrētajām īpašībām, jo īpaši reklāmā vai marķējumā.

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

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

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

c) minētais paziņojums nav varējis ietekmēt lēmumu par preču pirkšanu.
5. Jebkuru neatbilstību, ko rada preču nepareiza uzstādīšana, uzskata par pielīdzina

preču neatbilstībai, ja uzstādīšana ir ietverta šo preču pārdošanas līgumā un preces 
ir uzstādījis tirgotājs, vai tas ir darīts uz viņa atbildību. Tāpat šo principu piemēro, 
ja preces, kuru uzstādīšana jāveic patērētājam, uzstāda patērētājs, un nepareizā 
uzstādīšana ir kļūmīgas uzstādīšanas instrukcijas dēļ.

25. pants

Likumīgās tiesības — atbildība par neatbilstību

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

26. pants

Aizsardzības līdzekļi neatbilstību gadījumiem

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

a) uz preču neatbilstības novēršanu, preces salabojot vai nomainot, kā tas ir 
noteikts 2., 3. un 5. pantā, vai nu

b) uz atbilstīgu cenas samazinājumu, vai uz pirkuma līguma atcelšanu, kā tas ir 
noteikts 4., 5. un 5.a punktā.

c) uz līguma atcelšanu.
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2. Visupirms patērētājs var pieprasīt, lai tirgotājs novērš neatbilstību preces vai nu 
salabo, vai nomaina tās pēc savas izvēles, ja vien tas nav neiespējami vai 
nesamērīgi.

3. Aizsardzības līdzekļi, kas minēti 2. punktā, ir uzskatāmi par nesamērīgiem, ja, tos 
piemērojot, rodas izmaksas, kas: Gadījumos, kad tirgotājs ir pierādījis, ka 
neatbilstības novēršana, preces salabojot vai nomainot, ir prettiesiska, nav 
iespējama vai ir saistīta ar tirgotāja nesamērīgiem ieguldījumiem, patērētājs var 
izvēlēties cenas samazinājumu vai līguma atcelšanu. Tirgotāja ieguldījumi ir 
nesamērīgi, ja tie rada viņam izmaksas, kuras salīdzinājumā ar cenas samazinājumu 
vai līguma atcelšanu ir pārmērīgas, ņemot vērā preču vērtību, ja nav bijusi 
neatbilstība, un neatbilstības būtiskumu.

a) ņemot vērā preces vērtību, kāda tai būtu atbilstības gadījumā;
b) ņemot vērā neatbilstības raksturu un
c) pēc tam, kad ir apsvērts jautājums, vai, izmantojot citus aizsardzības 

līdzekļus (salabošana vai nomaiņa), patērētājam neradīsies ievērojamas 
neērtības,

salīdzinājumā ar citiem aizsardzības līdzekļiem (salabošana vai nomaiņa) būtu 
nepamatoti augstākas.
Salabošanu un nomaiņu atbilstīgā termiņā veic tā, lai patērētājam nerastos 
ievērojamas neērtības. Patērētājs var atcelt līgumu tikai tad, ja neatbilstība nav 
nebūtiska.

4. Neskarot 5.b punktu, patērētājs var pieprasīt atbilstošu pirkuma cenas 
samazinājumu vai pirkuma līguma atcelšanu var izmantot jebkādus aizsardzības 
līdzekļus, kuri paredzēti 1. punktā, ja ir kāda no turpmāk minētajām situācijām:

a) patērētājam nav tiesību nedz uz salabošanu, nedz uz nomaiņu tirgotājs ir tieši 
vai netieši atteicies novērst neatbilstības;

b) tirgotājs nav novērsis neatbilstības piemērotā termiņā;

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

d) atkārtoti ir bijis tas pats defekts vairāk nekā vienu reizi neilgā laika posmā.
5. To, vai patērētājam sagādātas būtiskas neērtības, un kāds būtu piemērots termiņš 

tirgotājam, lai novērstu neatbilstības, novērtē, ņemot vērā preču veidu un 
patērētāja nolūku, kas minēts 24. panta 2. punkta b) apakšpunktā. preču veidu un 
nolūku, kādam patērētājs ir preces iegādājies, kā minēts 24. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā.

5a. Patērētājs nav tiesīgs prasīt līguma atcelšanu, ja neatbilstība ir nenozīmīga.
5.b Lai patērētājiem nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni, dalībvalstis ir tiesīgas 

pieņemt vai atstāt spēkā tiesību normas, kurās ir noteiktas patērētāju tiesības 
neatbilstības gadījumā brīvi izvēlēties kādu no 1. punktā minētajiem aizsardzības 
līdzekļiem. Šiem pasākumiem jābūt pilnīgi nepieciešamiem, lai patērētājam sniegtu 
atbilstīgu aizsardzību, un arī samērīgiem un efektīviem.
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27. pants

Izmaksas un zaudējumi

6. Patērētājam ir tiesības uz neatbilstības novēršanu bez maksas.

1.a Tirgotājs patērētājam atbilstīgā apmērā atlīdzina arī izmaksas, kas viņam radušās, 
pašam novēršot neatbilstību.

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

27.a pants

Regresa prasība

Ja tirgotājs saistībā ar neatbilstību, kas radusies ražotāja, vienā līguma ķēdē esoša 
iepriekšēja pārdevēja vai kāda cita starpnieka darbības vai bezdarbības dēļ patērētāja 
priekšā atbild kā galapārdevējs, tirgotājs kā galapārdevējs var pret atbildīgo personu vai 
atbildīgajām personām vērsties ar regresa prasību. Dalībvalstu tiesību aktos nosaka 
atbildīgo vai atbildīgās personas, pret kurām tirgotājs ka galapārdevējs var vērsties ar 
regresa prasību, kā arī attiecīgo kopējo procesu un atsevišķos paveidus. 

28. pants

Termiņi un pierādīšanas pienākums

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

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

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

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

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

5.a Lai nodrošinātu patērētājiem augstāku aizsardzības līmeni, dalībvalstis var 
pieņemt vai atstāt spēkā tiesību normas, kurās ir noteikts ilgāks garantijas termiņš, 
pierādīšanas pienākuma par labu patērētājam maiņas termiņš, vai īpašus 
noteikumus attiecībā uz ievērojamu neatbilstību, kas kļūst zināma pēc garantijas 
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termiņa beigām. Šiem pasākumiem ir jābūt pilnīgi nepieciešamiem, lai patērētājam 
sniegtu atbilstīgu aizsardzību, un arī samērīgiem un efektīviem.

29. pants

Tirdzniecības garantijas

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

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

a) spēkā esošajos dalībvalstu tiesību aktos noteiktās patērētāja likumīgās tiesības 
saskaņā ar 26. pantu un skaidru paziņojumu, ka tirdzniecības garantija 
neietekmē patērētāja likumīgās tiesības;

b) tirdzniecības garantijas saturu un prasību ierosināšanas nosacījumus, sevišķi 
attiecībā uz garantijas ilgumu, teritoriālo piemērošanu un garantētāja
nosaukumu un adresi;

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

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

4. Šā panta 2. un 3. punktā minēto noteikumu neievērošana neietekmē garantijas 
derīgumu.

V nodaļa

Patērētāju tiesības attiecībā uz līguma noteikumiem

30. pants

Darbības joma

1. Šo nodaļu piemēro līguma noteikumiem līgumos, kas noslēgti starp tirgotājiem un 
patērētājiem un kurus nepārrunāja individuāli. Kādu līguma noteikumu uzskata 
par individuāli neapspriestu, ja tas kurus ir iepriekš izstrādāts tirgotājs vai kāda 
trešā persona, kuriem un ja patērētājs šā iemesla dēļ tiem ir piekritis bez iespējas 
ietekmēt to saturu, it īpaši, ja šāds līguma noteikums ir iepriekš formulēta standarta 
līguma daļa.

2. Fakts, ka patērētājam bijusi iespēja ietekmēt līguma noteikumu dažu aspektu vai 
viena konkrēta noteikuma saturu saturs nav apspriests individuāli, neizslēdz šīs 
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nodaļas piemērošanu uz visu pārējo līgumu citiem līguma noteikumiem, kuri ir 
līguma daļa, ja vien tas pēc vispārējām pazīmēm ir standarta līgums.

3. Šo nodaļu nepiemēro līguma noteikumiem, kuru pamatā ir saistošas obligātas
tiesību normas vai tādu starptautisko nolīgumu normas vai principi, kas atbilst 
Kopienas tiesību aktiem, un to starptautisko konvenciju principus vai noteikumus, 
kam ir pievienojusies Kopiena Savienība vai dalībvalstis.

31. pants

Prasības par līguma noteikumu pārredzamību

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

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

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

3. Dalībvalstis atturas pievienot jebkādas papildu prasības par to, kā formulējami 
līguma noteikumi distances līgumos vai līgumos, kas noslēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, vai kādā veidā tie darāmi pieejami patērētājam.

32. pants

Vispārējie principi

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

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

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, novērtējot Līguma noteikumu negodīguma 
novērtējums neattiecas nedz uz līguma galveno priekšmetu, nedz vai uz cenas vai
tās samaksas atbilstību precei vai pakalpojumam, kas paredzēta par tirgotāja 
galvenajām līgumsaistībām, ar nosacījumu, ka tirgotājs pilnībā ievēro 31. panta 1, 2 
un 3. punkta noteikumus
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33. pants

Pierādīšanas pienākums

Gadījumos, kad tirgotājs apgalvo norāda, ka kāds līguma noteikums ir individuāli apspriests, 
pierādīšanas pienākums ir viņam.

34. pants

Noteikumi, ko jebkuros apstākļos uzskata par negodīgiem

1. Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā ietvertajā sarakstā minētos līguma 
noteikumus jebkuros apstākļos uzskata par negodīgiem. Minēto līguma noteikumu 
sarakstu piemēro visās dalībvalstīs un tajā var izdarīt grozījumus tikai saskaņā ar 
39. panta 2. punktu un 40. pantu.

1.a Dalībvalstis var pieņemt vai atstāt spēkā normas, kurās nosaka, kādus līguma 
papildu noteikumus uzskata par negodīgiem jebkuros apstākļos. Šiem pasākumiem 
jābūt pilnīgi nepieciešamiem, lai patērētājam sniegtu atbilstīgu aizsardzību, un arī 
samērīgiem un efektīviem.

35. pants

Noteikumi, kurus nosacīti uzskata par negodīgiem

1. Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 1. punktā ietvertajā sarakstā minētos līguma 
noteikumus uzskata par negodīgiem, ja vien tirgotājs nav pierādījis, ka šādi līguma 
noteikumi ir godīgi saskaņā ar 32. pantu. Minēto līguma noteikumu sarakstu piemēro 
visās dalībvalstīs un tajā var izdarīt grozījumus tikai saskaņā ar 39. panta 2. punktu 
un 40. pantu.

1.a Dalībvalstis var pieņemt vai atstāt spēkā normas, kurās nosaka, kādus līguma 
papildu noteikumus uzskata par nosacīti negodīgiem. Šiem pasākumiem jābūt 
pilnīgi nepieciešamiem, lai patērētājam sniegtu atbilstīgu aizsardzību, un arī 
samērīgiem un efektīviem.

36. pants

Noteikumu interpretēšana

4. Ja rodas šaubas par kāda līguma noteikuma nozīmi, priekšroka dodama 
interpretācijai, kas ir vislabvēlīgākā patērētājam.

5. Šo pantu nepiemēro saistībā ar 38. panta 2. punktā noteiktajām procedūrām.
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37. pants

Negodīgu līguma noteikumu sekas

Patērētājam negodīgi līguma noteikumi nav saistoši. Līgums turpina būt saistošs 
līgumslēdzējām pusēm, pamatojoties uz iepriekšējiem nosacījumiem, ja tas var palikt spēkā 
bez negodīgajiem noteikumiem.

38. pants

Izpilde saistībā ar negodīgiem līguma noteikumiem

1. Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstoši patērētāju un konkurentu tirgotāju interesēm 
eksistē piemēroti un efektīvi līdzekļi, lai novērstu, ka tirgotāji ar patērētājiem 
noslēgtajos līgumos turpina izmantot negodīgus noteikumus negodīgu noteikumu 
ilgstošu izmantošanu līgumos, ko tirgotājs ir noslēdzis ar patērētājiem.

2. Viens no 1. punktā minētajiem līdzekļiem ir tiesību normas, kurās nosaka, ka it 
īpaši personas vai organizācijas, kurām saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem ir 
likumīgas intereses aizsargāt patērētājus, var saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību 
aktiem iesniegt prasību tiesā vai kompetentajā administratīvā iestādē, lai saņemtu 
lēmumu par to, vai līguma noteikumi, kas sastādīti vispārējai izmantošanai, ir 
negodīgi, un piemērot efektīvus līdzekļus, lai novērstu šādu noteikumu 
izmantošanu.

3. Dalībvalstis rada iespēju tiesām vai administratīvām iestādēm piemērot atbilstošus 
un efektīvus līdzekļus, lai novērstu, ka tirgotāji turpina izmantot noteikumus, kas 
atzīti par negodīgiem.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka Līdzekļus, kas minēti 2. un 3.punktā, var atkarībā no
procesuālajām tiesību normām valstu tiesību aktiem atsevišķi vai kopā vērst pret 
vairākiem vienas nozares tirgotājiem vienā un tajā pašā tautsaimniecības nozarē, 
vai to apvienībām, kas izmanto vai iesaka izmantot vienādus vispārīgos līguma 
noteikumus vai līdzīgus noteikumus. 

39. pants

II un III pielikumā minēto noteikumu pārskatīšana

5. Dalībvalstis paziņo Komisijai noteikumus, ko valstu kompetentās iestādes atzinušas 
par negodīgiem un ko tās uzskata par būtiskiem saistībā ar šīs direktīvas grozīšanu, 
kā noteikts 2. punktā.

6. Ņemot vērā saskaņā ar 1. punktu saņemtos paziņojumus, Komisija groza II un 
III pielikumu. Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas
elementus, pieņem saskaņā ar 40. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo kontroles 
procedūru.



PE442.789v03-00 20/29 PR\819690LV.doc

LV

VI nodaļa

Vispārīgi noteikumi

40. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos, 
(turpmāk “komiteja”).

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1.-4. punktu 
un 7. pantu7, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

41. pants

Izpilde

1. Dalībvalstis nodrošina atbilstošus un efektīvus līdzekļus, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas prasību izpildi.

2. Šā panta 1. punktā minētie līdzekļi ietver noteikumus, kas paredz, ka viena vai 
vairākas no turpmāk minētajām iestādēm, kā paredzēts attiecīgās valsts tiesību 
aktos, saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem var iesniegt prasību tiesā vai kompetentās 
pārvaldes iestādēs, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti attiecīgās valsts noteikumi šīs 
direktīvas īstenošanai:

a) valsts iestādes vai to pārstāvji;
b) patērētāju organizācijas, kam ir likumīgas intereses patērētāju aizsardzībā;

c) profesionālas organizācijas, kurām ir likumīgas intereses rīkoties.

42. pants

Sankcijas

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, ko piemēro par to valsts tiesību 
aktu pārkāpumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šādu sankciju īstenošanu. Paredzētajām 
sankcijām ir jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

2. Dalībvalstis ne vēlāk kā 46. pantā noteiktajā datumā paziņo par šiem noteikumiem 
Komisijai un nekavējoties paziņo tai par visiem to turpmākiem grozījumiem.

                                               
7 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).
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43. pants

Direktīvas obligātais raksturs

Ja līgumam piemērojami kādas dalībvalsts tiesību akti, patērētāji nevar atteikties no tiesībām, 
ko viņiem piešķir šī direktīva.

44. pants

Informēšana

Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai informētu patērētājus par valsts noteikumiem, ar 
kuriem transponē šo direktīvu, un vajadzības gadījumā mudina tirgotājus un par kodeksu 
atbildīgās personas informēt patērētājus par rīcības kodeksiem.

45. pants

Nepasūtītu preču pārdošana

Patērētāju atbrīvo no jebkādas atlīdzības sniegšanas nepasūtītu produktu piegādes gadījumos, 
ko aizliedz Direktīvas 2005/29/EK 5. panta 5. punkts un I pielikuma 29. punkts. Ja patērētājs 
neatbild pēc šādas nepasūtītu produktu piegādes, tas nenozīmē piekrišanu.

46. pants

Transponēšana

1. Dalībvalstis [ne vēlāk kā astoņpadsmit mēnešus pēc direktīvas stāšanās spēkā] 
pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo 
direktīvu. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.
Tās piemēro minētos noteikumus no [divi gadi pēc tās stāšanās spēkā].

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai 
arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai.

2. Dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai valsts noteikumi, ar kuriem transponē direktīvu, kā 
arī jāiesniedz minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabula.

46.a pants

Ziņošanas pienākums un savstarpējs izvērtējums

1. Dalībvalstis līdz [transponēšanas termiņa beigām] un pēc tam reizi trīs gados 
Komisijai iesniedz ziņojumu, kurā ir:

a) to prasību sniegt papildu informāciju teksts, kuras dalībvalstīs ir pieņemtas vai 
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atstātas spēkā saskaņā ar 5. panta 3.b un 3.c punktu;

b) dalībvalstu to atšķirīgo normu teksts, kuras dalībvalstīs ir pieņemtas vai atstātas 
spēkā saskaņā ar 22. panta 2.a punktu;

c) dalībvalstu to atšķirīgo normu teksts, kas dalībvalstīs ir pieņemtas vai atstātas 
spēkā saskaņā ar 26. panta 5.b punktu un 28. panta 5.a punktu;

d) līguma papildu normu teksts, kuras dalībvalstīs saskaņā ar 34. panta 1.a punktu 
tiek uzskatītas par negodīgām jebkuros apstākļos;

e)  līguma papildu noteikumu teksts, kurus dalībvalstīs saskaņā ar 35. panta 
1.a punktu nosacīti uzskata par negodīgiem;

f) to nozīmīgāko lēmumu teksts — ar attiecīgo pamatojumu —, kurus dalībvalstu 
tiesas, šķīrējtiesu struktūras vai kompetentās valsts pārvaldes iestādes ir pieņēmušas 
lietās, kas attiecas uz šīs direktīvas darbības jomu.

2. Sniedzot 1. punkta a), b), c), d) un e) apakšpunktā minēto iuformāciju, dalībvalstis 
sīki paskaidro, kāpēc atšķirīgās tiesību normas ir nepieciešamas, lai patērētājiem 
nodrošinātu atbilstošu aizsardzību, un, vai tās ir samērīgas un efektīvas. Atšķirīgas 
patērētāju aizsardzībai paredzētas dalībvalsts normas efektivitātes novērtēšanas 
vienīgais kritērijs, no vienas puses, ir tās piemērojamība tirdzniecības praksē un 
pierādījumu sniegšanas praktiskie un tiesiskie aspekti līdz galam izskatītās lietās, no 
otras puses.

3. Komisija nodrošina, ka ar 1. punkta d) un e) apakšpunktā minēto informāciju 
patērētāji un tirgotāji var viegli iepazīties, piemēram, kādā tīmekļa vietnē.

4. Komisija pārsūta 1. punktā paredzētos ziņojumus dalībvalstīm, kuras sešu mēnešu 
laikā pēc ziņojumu saņemšanas iesniedz savu atzinumu par katru no tiem. Tajā 
pašā termiņā Komisija par šiem ziņojumiem apspriežas ar ieinteresētajām 
personām.

46.b pants

Patērētāju tiesību aizstāvju ziņojumi

Personas vai organizācijas, kurām saskaņā ar dalībvalstu tiesībām atbilstīgi 38. panta 
2. punktam ir likumīgas intereses aizsargāt patērētājus, Komisijai dara zināmus savus 
secinājumus, kas iegūti, izvērtējot šīs direktīvas piemērošanu un sekas.
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46.c pants

Komisijas ziņojums

Ņemot vērā 46.a panta 4. punktā un 46.b pantā minētos atzinumuu, Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei vēlākais [viena gada laikā pēc transponēšanas termiņa] un pēc 
tam reizi trīs gados iesniedz visaptverošu ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.
Minētajam ziņojumam Komisija vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus direktīvas 
pielāgošanai atbilstoši konkrētajam stāvoklim šajā nozarē.

VII nodaļa

Nobeiguma noteikumi

47. pants

Atcelšana

Direktīvu 85/577/EEK, Direktīvu 93/13/EEK un Direktīvu 97/7/EC, kā arī 
Direktīvu 1999/44/EK atceļ.
Atsauces uz atceltajām direktīvām uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar 
atbilstības tabulu V pielikumā.

48. pants

Pārskatīšana

Komisija pārskata šo direktīvu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei ne 
vēlāk kā [ierakstīt to pašu datumu, kas minēts 46. panta 1. punkta otrajā daļā, + pieci gadi].
Vajadzības gadījumā tā iesniedz priekšlikumus, lai pielāgotu direktīvu attīstībai šajā jomā.
Komisija var pieprasīt informāciju dalībvalstīm.

49. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

50. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
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Vieta un datums

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —
priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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II PIELIKUMS

LĪGUMA NOTEIKUMI, KURUS JEBKUROS APSTĀKĻOS UZSKATA PAR 
NEGODĪGIEM

Līguma noteikumus, kuru mērķis vai sekas ir tādas, kā minēts turpmāk, jebkuros apstākļos 
uzskata par negodīgiem:

a) izslēgt vai ierobežot tiesību aktos noteikto tirgotāja atbildību, ja patērētājs 
tirgotāja darbības vai bezdarbības rezultātā zaudē dzīvību vai gūst miesas 
bojājumus patērētāja nāves vai miesas bojājumu gadījumā, kas bijis šā 
tirgotāja darbības vai bezdarbības rezultāts

(aa) izslēgt vai ierobežot tiesību aktos noteikto tirgotāja atbildību, ja patērētāja 
priekšmetus tirgotāja apzinātas vai rupji neuzmanīgas darbības vai 
bezdarbības rezultātā sabojā;

(ab) tirgotājam noteiktais paziņojuma par beztermiņa līguma atcelšanu termiņš ir 
mazāks par patērētājam noteikto termiņu; 

b) ierobežot tirgotāja pienākumu ievērot saistības, ko uzņēmušies tā pārstāvji, vai 
padarīt tā saistības atkarīgas no atbilstības konkrētai formas prasībai 
nosacījumam, kurš ir pilnībā atkarīgs no tirgotāja;

c) izslēgt vai kavēt patērētāja tiesības celt prasību tiesā vai izmantot jebkādus 
citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, jo īpaši, pieprasot patērētājam iesniegt 
sūdzības tikai tādā šķīrējtiesā, kas nav noteikta tiesību normās, ierobežot tam 
pieejamos pierādījumus vai liekot tam pierādīt faktus, kurus, atbilstoši 
attiecīgajiem tiesību aktiem, vajadzētu pierādīt citai līguma pusei; 

ca) par vienīgo piekritīgo tiesu visiem strīdiem, kas rodas saistībā ar līgumu, 
noteikt tiesu, kas atrodas tirgotāja pastāvīgajā dzīves vietā, ja vien šī tiesa nav 
piekritīga arī attiecībā uz patērētāja dzīves vietu;

cc) ļaut tirgotājam patvaļīgi noteikt preču un pakalpojumu cenu, kas jānosaka 
pēc līguma parakstīšanas;

d) ierobežot patērētājam pieejamos pierādījumus vai liekot tam pierādīt faktus, 
kurus atbilstoši attiecīgajiem tiesību aktiem vajadzētu pierādīt tirgotājam;

e) dot tirgotājam tiesības noteikt, vai piegādātās preces vai pakalpojumi ir 
atbilstoši līgumam, vai dot tirgotājam ekskluzīvas tiesības interpretēt visus 
līguma noteikumus.

f) noteikt tirgotājam tiesības euro ieviešanas dēļ izbeigt vai mainīt attiecīgo 
līgumu.
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III PIELIKUMS

LĪGUMA NOTEIKUMI, KO NOSACĪTI UZSKATA PAR NEGODĪGIEM

1. Līguma noteikumus, kuru mērķis vai sekas ir tādas, kā minēts turpmāk, nosacīti 
uzskata par negodīgiem:
a) izslēgt vai nevajadzīgi ierobežot patērētāja prasījumu tiesības attiecībā uz 

tirgotāju vai citu līgumslēdzēju pusi, ja tirgotājs pilnībā vai daļēji neizpilda 
kādu līguma noteikumu vai arī izpilda tos neatbilstoši, ieskaitot patērētāja 
tiesības nokārtot atlīdzināt parādu tirgotājam, ceļot savu prasību pret viņu;

b) ļaut tirgotājam paturēt patērētāja iemaksātās summas gadījumā, ja patērētājs 
neparaksta līgumu vai neizpilda to un ja nav noteiktas patērētāja tiesības 
pieprasīt no tirgotāja atbilstošu atlīdzību situācijā, kad tirgotājs līgumu 
neparaksta vai neizpilda ļaut tirgotājam paturēt patērētāja samaksātās summas, 
ja pēdējais izlemj neslēgt līgumu vai to nepildīt, nedodot patērētājam tiesības 
saņemt kompensāciju līdzvērtīgā apjomā, ja tirgotājs nenoslēdz vai neizpilda 
līgumu

c) noteikt patērētājam, kas neizpilda savas saistības, pienākumu izmaksāt 
tirgotājam nesamērīgi augstu zaudējumu atlīdzību pieprasīt jebkuram 
patērētājam, kurš neizpilda pienākumu apmaksāt zaudējumus, kuri būtiski 
pārsniedz tirgotājam nodarīto kaitējumu

d) ļaut tirgotājam patvaļīgi izbeigt līgumu, kamēr patērētājam šādas tiesības nav 
noteiktas, un ļaut tirgotājam gadījumā, kad viņš lauž līgumu, paturēt 
iemaksātās summas par darbībām, kuras viņš vēl nav veicis ļaut tirgotājam 
pēc vēlēšanās izbeigt līgumu, kad patērētājam nav nodrošinātas tādas pašas 
tiesības;

e) ļaut tirgotājam bez īpaši nozīmīgiem iemesliem, iepriekš savlaicīgi 
nebrīdinot, izbeigt beztermiņa līgumu dot iespēju tirgotājam izbeigt 
beztermiņa līgumu bez pamatota paziņojuma, izņemot gadījumus, kad 
patērētājs ir nopietni pārkāpis līguma noteikumus;

f) automātiski pagarināt līgumu, ja patērētājs nav apliecinājis savu gribu, un 
kā termiņu patērētāja gribas izteikšanai par līguma nepagarināšanu noteikt 
nesamērīgi tālu datumu automātiski atjaunot līgumu, kas noslēgts uz noteiktu 
termiņu, ja patērētājs nenorāda citādi un ja līguma noteikumi paredz, ka viņam 
jāziņo par līguma izbeigšanu ilgu laiku iepriekš pirms katra atjaunošanas 
perioda beigām;

g) ļaut tirgotājam paaugstināt cenu, ja patērētājam nav tiesību izbeigt līgumu 
gadījumā, kurā galīgā cena salīdzinājumā ar līgumā nolīgto cenu ir pārāk 
augsta ļaut tirgotājam palielināt cenu, par kuru līguma noslēgšanas brīdī 
panākta vienošanās ar patērētāju, nedodot patērētājam iespēju izbeigt līgumu;

h) likt patērētājam pildīt visus viņa pienākumus, ja tirgotājs nav pildījis visus 
savus pienākumus;

i) paredzēt iespēju tirgotājam bez patērētāja atļaujas savas saistības nodot 
trešai personai, ja ar to, iespējams, samazinās patērētāja pārliecība, ka tās 
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tiks izpildītas dot tirgotājam iespēju nodot kādam citam līgumā paredzētos 
pienākumus bez patērētāja piekrišanas;

j) ierobežot patērētāja tiesības pārdot preces tālāk, ierobežojot iespējas nodot 
tālāk tirgotāja nodrošināto tirdzniecības garantiju;

k) ļaut tirgotājam vienpusēji grozīt līguma noteikumus bez līgumā noteikta 
pamatota iemesla; ļaut tirgotājam vienpusēji mainīt līguma noteikumus, 
ieskaitot produkta vai pakalpojuma īpašības;

ka) ļaut tirgotājam vienpusēji vienpusēji bez pamatota iemesla grozīt 
piegādājamās preces vai pakalpojuma īpašības;

l) die dem Verbraucher auf einem dauerhaften Datenträger mitgeteilten 
Vertragsklauseln einseitig durch Online-Vertragsklauseln geändert werden 
können, denen der Verbraucher nicht zugestimmt hat.

la) padarīt saistošu patērētājam tādu līgumu, kurā tirgotāja sniedzamie 
pakalpojumi ir saistīti ar nosacījumu, kura izpilde ir atkarīga tikai un vienīgi 
no viņa gribas;

lb) neatgriezeniski saistīt patērētāju ar noteikumiem, ar kuriem tam nav bijusi 
faktiska iespēja iepazīties pirms līguma slēgšanas;

2. Šā pielikuma 1. punkta e) apakšpunkts neattiecas uz noteikumiem, ar kuriem 
finanšu pakalpojumu sniedzējs patur sev tiesības vienpusēji un pamatota iemesla 
gadījumā bez brīdinājuma izbeigt beztermiņa līgumu, ar nosacījumu, ka šis 
piegādātājs nekavējoties par to informē otru līgumslēdzēju vai citus 
līgumslēdzējus. Šā pielikuma 1. punkta e) apakšpunktu nepiemēro noteikumiem, ar 
kuriem finanšu pakalpojumu piegādātājs atstāj sev tiesības bez paziņošanas 
vienpusēji izbeigt beztermiņa līgumu, ar nosacījumu, ka šim piegādātājam ir 
nekavējoties par to jāinformē otra līgumslēdzēja puse vai puses

3. Šā pielikuma 1. punkta e), g) un ka) apakšpunktu nepiemēro:
a) darījumiem ar vērtspapīriem, finanšu instrumentiem un citām precēm

produktiem vai pakalpojumiem, ja cena ir saistīta ar izmaiņām kotēšanā biržā 
vai biržas indeksā, vai kursu kapitāla tirgū, ko tirgotājs nekontrolē;

b) līgumiem par ārzemju valūtas, ceļojumu čeku vai ārzemju valūtā izteiktu 
starptautisku maksājumu pieprasījumu pirkšanu vai pārdošanu;

c) līguma punktiem par cenu indeksāciju, ja tā ir likumīga, ar nosacījumu, ka ir 
skaidri aprakstīts veids, kādā cenas mainās.

3.a Šā pielikuma 1. punkta g) apakšpunkts neattiecas uz līguma noteikumiem par 
cenu indeksāciju, ja tā ir tiesiska un ja noteikumos ir skaidri aprakstīts cenas 
mainīšanas mehānisms.

4. Šā pielikuma 1. punkta k) apakšpunkts nepiemēro neattiecas uz noteikumiem, ar 
kuriem:
a) noteikumiem, ar kuriem finanšu pakalpojumu piegādātājs patur tiesības bez 

paziņošanas izmainīt procentu likmi, ko maksā patērētājs, vai kas jāsamaksā 
patērētājam, vai arī citas samaksas par finanšu pakalpojumiem lielumu, ja tam 
ir pamatots iemesls, ar nosacījumu, ka šim piegādātājam ir pie pirmās 
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izdevības par to jāinformē otra līgumslēdzēja puse vai puses un ka tā (tās) var 
nekavējoties netraucēti izbeigt līgumu;

b) darījumiem ar vērtspapīriem, finanšu instrumentiem un citiem produktiem vai 
pakalpojumiem, ja cena ir saistīta ar izmaiņām kotēšanā biržā vai biržas 
indeksā, vai kursu kapitāla tirgū, ko tirgotājs nekontrolē;

c) līgumiem par ārzemju valūtas, ceļojumu čeku vai ārzemju valūtā izteiktu 
starptautisku maksājumu pieprasījumu pirkšanu vai pārdošanu;

d) noteikumiem, ar kuriem tirgotājs patur tiesības vienpusēji izmainīt beztermiņa 
līguma nosacījumus, ar nosacījumu, ka viņš laikus informē patērētāju un ka 
patērētājs var brīvi izbeigt līgumu.
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