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PR_COD_COD_1am

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
(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.

                                               
1 Vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Jaunajai distances līguma definīcijai 
jāattiecas uz visiem gadījumiem, kad 
pārdošanas un pakalpojumu līgumus 
noslēdz, 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.

(12) Jaunajai distances līguma definīcijai 
jāattiecas uz visiem gadījumiem, kad 
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. 

Or. de

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 

(13) Distances līguma definīcijā nebūtu 
būtiski ietvert konkrētos apstākļus, kādos 
izdarīts piedāvājums vai pārrunāts līgums. 
Patērētāju aizsardzību nedrīkst mazināt 
fakts, ka tirgotājs 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 
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distances saziņas līdzekļus (piemēram, 
internetu vai telefonu). Vienkāršāka 
definīcija veicinās juridisko noteiktību 
tirgotājiem un pasargās tos no negodīgas 
konkurences.

telefonu). Vienkāršāka definīcija veicinās 
juridisko noteiktību tirgotājiem un pasargās 
tos no negodīgas konkurences.

Or. de

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, 
patērētāji jūt psiholoģisku spiedienu 
neatkarīgi no tā, 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.

(14) Līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, jādefinē kā līgums, kas noslēgts, 
tirgotājam un patērētājam vienlaikus fiziski 
klātesot, ārpus uzņēmuma telpām, 
piemēram, patērētāja mājās vai darbavietā. 
Atrodoties ārpus uzņēmuma telpām, 
patērētājiem 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 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.

Or. de

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pastāvīga informācijas nesēja 
definīcijā it īpaši jāietver dokumenti 

(16) Par pastāvīgiem informācijas 
nesējiem jo īpaši būtu jāuzskata tādi, kas 
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papīra formātā, USB atmiņas kartes, CD-
ROM, DVD, atmiņas kartes un cietais 
disks datorā, kurā glabā elektronisko pastu 
vai pdf datni.

ir papīra formātā, USB atmiņas kartes, CD-
ROM, DVD, atmiņas kartes un datora 
cietais disks kurā glabā elektronisko pastu 
vai negrozāmā veidā ierakstītas datnes. 
Elektroniskais pasts vai interneta tīmekļa 
vietnes nebūtu uzskatāmi par pastāvīgiem 
informācijas nesējiem. 

Or. de

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Jānodrošina, ka patērētājiem ir tiesības 
saņemt informāciju pirms līguma 
noslēgšanas. 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.

(17) Jānodrošina, ka patērētājiem ir tiesības 
saņemt informāciju pirms distances līguma 
noslēgšanas vai pirms līgumiem, ko 
noslēdz ārpus uzņēmuma telpām. 

Or. de

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Patērētājam jāzina, vai viņš slēdz svītrots
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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.

Or. de

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Distances pārdošanā patērētājs nevar 
preci apskatīt pirms līguma noslēgšanas, 
tādēļ viņam jānodrošina atteikuma tiesības, 
kas viņam ļauj noskaidrot šīs preces 
īpašības un kā tā darbojas.

(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.

Or. de

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 

svītrots
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laikposmiem, datumiem un termiņiem 
piemērojamus noteikumus1. Tāpēc 
jāsaprot, ka visi šajā direktīvā paredzētie 
termiņi ir izteikti kalendāra dienās.
1 OV L 124, 27.12.2006., 1. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Ja tirgotājs pirms distances līguma vai 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma 
noslēgšanas nav informējis patērētāju par 
atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš 
jāpagarina. Tomēr, lai ilgtermiņā 
nodrošinātu juridisku noteiktību, jāievieš 
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.

(27) Ja tirgotājs pirms distances līguma vai 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma 
noslēgšanas nav informējis patērētāju par 
atteikuma tiesībām, atteikuma termiņš 
jāpagarina. Tomēr, lai ilgtermiņā 
nodrošinātu juridisku noteiktību, jāievieš 
viena gada 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.

Or. de

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28Atšķirības atteikuma tiesību 
izmantošanas veidā rada izmaksas 

(28) Atšķirības atteikuma tiesību 
izmantošanas veidā rada izmaksas 
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uzņēmumiem, kuri veic pārrobežu 
pārdošanu. Saskaņotas standarta atteikuma 
veidlapas ieviešana patērētāju lietošanai 
vienkāršotu atteikuma procesu un ieviestu 
juridisku noteiktību. Minēto iemeslu dēļ 
dalībvalstīm būtu jāatturas pievienot 
jebkādas papildu prasības visā Kopienā 
izmantojamajai standarta veidlapai, 
piemēram, attiecībā uz fonta lielumu.

uzņēmumiem, kuri veic pārrobežu 
pārdošanu. Saskaņotas veidlapas parauga 
ieviešana patērētāju lietošanai vienkāršotu 
atteikuma procesu un ieviestu juridisku 
noteiktību. Minēto iemeslu dēļ dalībvalstīm 
būtu jāatturas pievienot jebkādas papildu 
prasības visā Kopienā izmantojamajai 
standarta veidlapai, piemēram, attiecībā uz 
fonta lielumu.

Or. de

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Atteikuma gadījumā tirgotājam būtu 
pienākums atmaksāt visus maksājumus, 
kas saņemti no patērētāja, ieskaitot 
maksājumus, ar kuriem segti tirgotāja 
izdevumi par preču piegādi patērētājam.

(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.

Or. de

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Daži patērētāji izmanto atteikuma 
tiesības pēc tam, kad lietojuši preces ilgāk, 
nekā būtu nepieciešamas, lai noskaidrotu 
šo preču īpašības un kā tās darbojas. Šādā 
gadījumā patērētājam būtu jāatbild par šo 
preču jebkāda veida vērtības mazināšanos. 
Lai noskaidrotu preces īpašības un kā tā 
darbojas, patērētājam būtu jārīkojas vai 
jāizmēģina prece tieši tāpat, kā viņam būtu 

(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, 
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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.

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.

Or. de

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Jānosaka konkrēti izņēmumi no 
atteikuma tiesībām, piemēram, gadījumos, 
kad atteikuma tiesības nebūtu atbilstošas, 
ņemot vērā konkrētā produkta īpašības. 
Šāds izņēmums piemērojams, piemēram, 
vīnam, ko piegādā ilgu laiku pēc līguma 
noslēgšanas spekulatīvos nolūkos, kad 
vērtība ir cieši saistīta ar tirgus svārstībām 
(vin en primeur).

(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).

Or. de

Grozījums Nr. 14
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Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Turklāt attiecībā uz distances 
līgumiem 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.

(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.

Or. de

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Vienkāršošanas un juridiskās 
noteiktības labad atteikuma tiesības 
jāpiemēro visu veidu 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. Galvenās 
grūtības, ar kurām sastopas patērētāji, un 

(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.
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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.

(Attiecībā uz 37. apsvēruma ceturto teikumu sk. grozījuma priekšlikumu 37.a apsvērumam)

Or. de

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) 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.

(Sk. 37. apsvēruma ceturtā teikuma grozījuma priekšlikumu; teksts ir nedaudz izmainīts.)

Or. de

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
37.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 
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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.

Or. de

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

(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 ir neatbilstīga 
arī tad, ja piegādājamo preču daudzums ir 
mazs.

Or. de

Grozījums Nr. 19
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Direktīvas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

Or. de

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) 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.

(40) Vispirms patērētājs vajadzētu būt 
iespējai 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.

Or. de
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Patērētājam nebūtu jāsedz izdevumi, 
kas saistīti ar neatbilstību novēršanu, it 
īpaši sūtīšanas, darba un materiālu 
izmaksas. Turklāt patērētājiem nebūtu 
jākompensē tirgotājam izdevumi saistībā ar 
tādu preču lietošanu, kurām ir defekts.

(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.

Or. de

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Gadījumos, kad tirgotājs ir atteicies 
novērst neatbilstības vai kad tirgotājam 
vairāk nekā vienu reizi nav izdevies 
novērst šādas neatbilstības, patērētājam 
būtu jābūt tiesībām brīvi izvēlēties kādu no 
iespējamiem neatbilstību 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.

(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. Lai 
patērētājiem nodrošinātu augstāku 
aizsardzības līmeni, neatbilstības 
gadījumā, dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai pieņemt vai atstāt spēkā tiesību 
normas par tiesībām brīvi izvēlēties 
aizsardzības līdzekļus. Šiem patērētāju 
aizsardzības pasākumiem tomēr jābūt 
pilnīgi nepieciešamiem, samērīgiem un 
efektīviem.

Or. de
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Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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

Or. de

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
42.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42b) Patērētājam  vajadzētu būt 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, pastāvēja 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. Taču šiem 
patērētāju aizsardzības pasākumiem 
vajadzētu būt pilnīgi nepieciešamiem, 
samērīgiem un efektīviem. 

Or. de
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Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(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.

Or. de

Grozījums Nr. 27
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Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 nodrošinot viņam 
līguma noteikumus (uzņēmuma telpās 
noslēgtiem līgumiem) vai darot šos 
noteikumus pieejamus citā veidā
(piemēram, distances līgumu gadījumā —
tirgotāja tīmekļa vietnē), vai pievienojot 
standarta noteikumus pasūtījuma veidlapai 
(līgumiem, 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.

(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, viņa rīcībā nododot līguma 
noteikumus (piemēram, distances līgumu 
gadījumā — tirgotāja tīmekļa vietnē), vai 
pievienojot tos 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.

Or. de

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 

(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 
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līdz brīdim, kad tirgotājs ir pierādījis 
pretējo. Šie saraksti piemērojami visās 
dalībvalstīs.

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.

Or. de

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
51. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51) Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību1.

svītrots

1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 

svītrots

                                               
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
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un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, jāpieņem saskaņā ar 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā 
paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
53. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
61.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 jāatstāj spēkā vai jāpieņem. Ne 
vēlāk kā līdz šīs direktīvas transponēšanas 
termiņam dalībvalstīm būtu jāsagatavo 
ziņojums par šīs pārbaudes rezultātiem. 
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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.

Or. de

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
61.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(61b) Lai visās valstīs nodrošinātu augstu 
patērētāju tiesību aizsardzības 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.

Or. de

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
63. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Ir lietderīgi pārskatīt šo direktīvu, ja 
tiktu konstatēti šķēršļi iekšējā tirgus 
darbībai. Pēc pārskatīšanas Komisija 
varētu izstrādāt priekšlikumu grozīt šo 

svītrots
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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.

Or. de

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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;

(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;

Or. de

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

(Sk. 2. panta 4. punkta grozījumu; teksts ir nedaudz izmainīts.)

Or. de

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) „prece, kas izgatavota pēc patērētāja 
specifikācijām” ir jebkura prece, kura nav 
izgatavota iepriekš, un tās izgatavošanai 
noteicoša ir klienta individuāla izvēle vai 
noteikšana;

Or. de

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „pirkuma līgums” ir jebkurš līgums par 
to, ka tirgotājs pārdod preces patērētājam, 
ieskaitot jebkādus jauktus līgumus, kuri 
attiecas gan uz precēm, gan 
pakalpojumiem;

(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. Šīs direktīvas izpratnē par pirkuma 
līgumiem tiek uzskatīti arī līgumi par 
preču piegādi, kuras vēl nav saražotas.

(Attiecībā uz 2. panta 3. punkta otro teikumu sk. grozījuma priekšlikumu 21. panta otrajai 
daļai; teksts ir nedaudz izmainīts.)

Or. de
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Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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;
(Sk. 2. panta 2.a punkta grozījuma priekšlikumu);

Or. de

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) “pakalpojumu līgums” ir jebkurš 
līgums, izņemot pārdošanas līgumu, ar 
kuru tirgotājs nodrošina patērētājam 
pakalpojuma sniegšanu;

(5) „pakalpojumu līgums” ir jebkurš 
līgums; ar kuru tirgotājs apņemas 
nodrošināt patērētājam pakalpojuma 
sniegšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 41
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. “distances līgums” ir jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, kad 
tirgotājs, lai noslēgtu šo līgumu,
ekskluzīvi izmanto vienu vai vairākus 
distances saziņas līdzekļus;

6. „distances līgums” ir jebkurš starp 
tirgotāju un patērētāju noslēgts līgums 
par preces piegādi vai 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;

Or. de

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “distances saziņas līdzekļi” ir jebkuri 
saziņas līdzekļi, kurus bez tirgotāja un 
patērētāja vienlaicīgas fiziskās klātbūtnes 
var izmantot, lai noslēgtu līgumu starp 
šīm pusēm;

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) “līgums, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām” ir:

(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 ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam un patērētājam 
vienlaicīgi fiziski klātesot, vai jebkurš 
pārdošanas vai pakalpojumu līgums, par 
kuru patērētājs tādos pašos apstākļos ir 
izteicis piedāvājumu, vai

a) kas noslēgts uzņēmuma telpās, bet 
pārrunāts ārpus uzņēmuma telpām, 
tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi 
fiziski klātesot,

aa) par kuru patērētājs, vienlaicīgi klātesot 
tirgotājam, ārpus uzņēmuma telpām ir 
izteicis piedāvājumu, vai

b) jebkurš pārdošanas vai pakalpojumu 
līgums, kas noslēgts uzņēmuma telpās, bet 
pārrunāts ārpus uzņēmuma telpām, 
tirgotājam un patērētājam vienlaicīgi 
fiziski klātesot.

b) kas noslēgts uzņēmuma telpās, bet kura 
būtiski noteikumi paredzēti ārpus 
uzņēmuma telpām, tirgotājam un 
patērētājam vienlaicīgi fiziski klātesot;

Or. de

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) “pasūtījuma veidlapa” ir 
instruments, kurā ir izklāstīti līguma 

svītrots
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noteikumi un kas patērētājam jāparaksta, 
lai noslēgtu līgumu ārpus uzņēmuma 
telpām;

Or. de

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 48
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) „atklāta izsole” ir pārdošanas metode, 
kad tirgotājs piedāvā preces patērētājiem, 
kuri personīgi ierodas vai kuriem ir dota 
iespēja personīgi ierasties izsolē, 
konkurējošā cenu piedāvāšanas procedūrā, 
kuru vada izsolītājs un kurā augstākās 
cenas solītājam ir pienākums pirkt 
attiecīgās preces;

(16) „atklāta izsole” ir pārdošanas metode, 
kad tirgotājs piedāvā preci vai 
pakalpojumu patērētājiem publiski fiziski 
pieejamā pasākumā, 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 pakalpojums tiek 
piešķirts ar piesitumu patērētājam, kurš 
nekavējoties un kā pirmais paziņo, ka 
pērk preci vai pakalpojumu par noteikto 
cenu;

Or. de

Grozījums Nr. 50
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) „tirdzniecības garantija” ir 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;

(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;

Or. de

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) „papildu līgums” ir līgums, ar kuru 
patērētājs iegūst preces vai pakalpojumus 
saistībā ar distances līgumu vai līgumu, 
kas noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, un 
šīs preces piegādā vai pakalpojumus 
nodrošina tirgotājs vai trešā persona, 
pamatojoties uz šīs trešās personas un 

(20) „saistītais līgums” ir līgums, ar kuru 
patērētājs iegūst preces vai pakalpojumus 
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 
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tirgotāja savstarpēju vienošanos. 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.

Or. de

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)
Direktīva 2002/65/EK
2. pants – a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Direktīvas 2002/65/EK grozīšana

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 23. septembra 
Direktīvu 2002/65/EK par patēriņa 
finanšu pakalpojumu tālpārdošanu1

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;”

1 OV L 271, 9.10.2002., 16. lpp.

Or. de
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Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro pārdošanas un 
pakalpojumu līgumiem, kuri noslēgti starp 
tirgotāju un patērētāju, ievērojot tās 
nosacījumus un tādā mērā, kā noteikts šajā 
direktīvā.

1. Šo direktīvu piemēro 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.

Or. de

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līgumiem, uz kuriem attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 

svītrots
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Direktīvas 94/47/EK1 un Padomes 
Direktīvas 90/314/EEK2 darbības joma, 
piemēro tikai 30.-39. pantu par patērētāju 
tiesībām attiecībā uz negodīgiem 
noteikumiem līgumos saistībā ar 4. pantu 
par pilnīgu saskaņošanu.
1 OV L 280, 29.10.1994., 83. lpp.
2  OV L 158, 23.6.1990., 59. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Direktīvas 5., 7., 9. un 11. pants neskar 
noteikumus par informēšanas prasībām, 
kuri paredzēti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā 2006/123/EK3 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2000/31/EK4.

svītrots

1 OV L 376, 27.20.2006., 36. lpp.
2 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilnīga saskaņošana Mērķtiecīga pilnīga saskaņošana

Or. de

                                               
1 OV L 280, 29.10.1994., 83. lpp.
2 OV L 158, 21.4.1993., 59. lpp.
3 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
4 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.
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Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

1. Ja šajā direktīvā nav paredzēts citādi, 
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.

Or. de

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. de

Grozījums Nr. 61

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. de

Grozījums Nr. 64
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Direktīvas priekšlikums
II nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētāju informēšana Patērētāju informēšana un atteikuma 
tiesības distances līgumos un līgumos, kas 

noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

Or. de

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
4.b pants – virsraksts un 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b pants

Darbības joma

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

Or. de

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
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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.

Or. de

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
4.b pants – 3. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

Or. de

Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
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izpildes datums vai termiņš.

Or. de

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas informēšanas prasības Informēšanas prasības distances līgumiem 
un līgumiem, kas noslēgti ārpus 

uzņēmuma telpām

Or. de

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms jebkura pārdošanas vai 
pakalpojumu līguma noslēgšanas tirgotājs 
nodrošina patērētājam informāciju par 
šādiem aspektiem, ja tas jau skaidri 
neizriet no konteksta informācijas:

1. Savlaicīgi līdz jebkura distances līguma
vai līguma ārpus uzņēmuma telpām 
noslēgšanai 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:

Or. de

Grozījums Nr. 71
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) produkta galvenās īpašības tādā mērā, 
kas atbilst saziņas līdzeklim un produktam;

a) preces vai pakalpojuma galvenās 
īpašības tādā mērā, kas atbilst informācijas 
nesējam un precei vai pakalpojumam;

Or. de

Grozījums Nr. 72

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tirgotāja fiziskā adrese un identitāte, 
piemēram, viņa tirdzniecības nosaukums 
un vajadzības gadījumā tā tirgotāja fiziskā 
adrese un identitāte, kura uzdevumā viņš 
darbojas;

b) tirgotāja identitāte, piemēram, 
tirdzniecības nosaukums;

Or. de

Grozījums Nr. 73

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

Or. de
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Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) informācija par maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību,

Or. de

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 
atsaukšanas tiesības;

e) 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; 

Or. de

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ia) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) vajadzības gadījumā, vai ir iespējams 
un kur vērsties, lai panāktu izlīgumu;

Or. de

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atklātas izsoles gadījumā 1. punkta 
b) apakšpunktā minēto informāciju var 
aizstāt ar izsolītāja fizisko adresi un 
identitāti.

2. Atklātas izsoles gadījumā 1. punkta 
b) apakšpunktā minēto informāciju var 
aizstāt ar attiecīgi informāciju par 
izsolītāju

Or. de

Grozījums Nr. 79

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 80
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētā informācija ir 
pārdošanas vai pakalpojumu līguma 
sastāvdaļa.

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

Or. de

Grozījums Nr. 81

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. de

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
noteikumus par papildu informēšanas 
pienākumu vai saglabāt jau spēkā esošos 
šāda veida noteikumus.
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Or. de

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 tirgū1 paredzēts, 
ka pakalpojumu sniedzējiem, kas 
reģistrēti attiecīgo valstu teritorijā, tiek 
noteikti papildu informācijas sniegšanas 
pienākumi
1  OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 85

                                               
1 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

2. Neskarot 1. 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.

Or. de

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants 
Konkrētas informēšanas prasības 

starpniekiem

svītrots

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.

Or. de
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Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums
 III nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētāju informēšana un atteikuma 
tiesības distances līgumos un līgumos, kas 

noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums
8. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots

Darbības joma

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

Or. de

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums
9. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots

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, 
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kas ir līguma sastāvdaļa:
a) 5. 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.

Or. de

Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Oficiālās prasības līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām

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

Or. de

Grozījums Nr. 91
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, 9. pantā
paredzēto informāciju sniedz pasūtījuma 
veidlapā vienkāršā, skaidri saprotamā 
valodā, un tai jābūt salasāmai. 
Pasūtījuma veidlapā ir ietverta 
I pielikuma B daļā minētā standarta 
atteikuma veidlapa.

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti
ārpus uzņēmuma telpām, 5. pantā
paredzēto informāciju sniedz 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

Or. de

Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, izņemot 1. punktā 
minētās prasības.
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Or. de

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
11. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz distances līgumiem 9. panta 
a) apakšpunktā paredzēto informāciju 
sniedz vai dara pieejamu patērētājam pirms 
līguma noslēgšanas vienkāršā, skaidri 
saprotamā valodā un tai jābūt salasāmai, 
atbilstoši izmantotajiem distances saziņas 
līdzekļiem.

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

Or. de

Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumu noslēdz, izmantojot saziņas 
līdzekli, kurā ir ierobežota telpa un laiks 
informācijas parādīšanai, tirgotājs pirms 
šāda līguma noslēgšanas konkrētajā saziņas 

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

līdzeklī nodrošina vismaz informāciju par 
produkta galvenajām īpašībām un kopējo 
cenu, kā minēts 5. panta 1. punkta a) līdz
c) apakšpunktā. Pārējo 5. pantā minēto 
informāciju tirgotājs sniedz patērētājam 
atbilstošā veidā saskaņā ar 1. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 visiem 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.

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 minētajiem informācijas 
aspektiem, izņemot gadījumus, kad 
informācija patērētājam jau ir sniegta pirms 
jebkura distances līguma noslēgšanas uz 
pastāvīga informācijas nesēja.

Or. de

Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumam, kas noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, 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.

2. Distances līgumam vai līgumam, kas 
noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, ja tie 
noslēgti par preču piegādi, atteikuma 
termiņš sākas dien, kad patērētājs vai kāda 
trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko 
izraudzījies patērētājs, ir ieguvis katru no 
pasūtītajām precēm savā īpašumā.
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Distances līgumam par preču pārdošanu 
atteikuma termiņš sākas dienā, kad 
patērētājs vai kāda trešā persona, kas nav 
pārvadātājs un ko izraudzījies patērētājs, 
ir ieguvis katru no pasūtītajām precēm 
savā īpašumā.

Distances līgumam par pakalpojumu 
sniegšanu atteikuma termiņš sākas dienā, 
kad noslēgts līgums.

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.

Attiecībā uz 12. panta 2. punkta 3) apakšpunktu sk. grozījuma priekšlikumu 12. panta 
2.a punktam)

Or. de

Grozījums Nr. 99

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Skatīt 12. panta 2. punkta 3) apakšpunkta grozījumu; teksts ir nedaudz izmainīts.)

Or. de

Grozījums Nr. 100

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 101

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b 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.

Or. de

Grozījums Nr. 102

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 103
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 104

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Patērētājs informē tirgotāju par 
atteikuma lēmumu uz pastāvīga 
informācijas nesēja, paziņojot to 
tirgotājam saviem vārdiem, vai arī
izmantojot standarta atteikuma veidlapu, 
kā paredzēts I pielikuma B daļā.

1. Patērētājs pirms atteikuma termiņa 
beigām informē tirgotāju par atteikuma 
lēmumu uz pastāvīga informācijas nesēja. 
Šim nolūkam patērētājs var izmantot, vai 
nu atteikuma  veidlapas paraugu, saskaņā 
ar I pielikuma B daļu, vai arī citu 
viennozīmīgu paziņojumu.

Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, kas būtu piemērojamas
minētajai standarta atteikuma veidlapai.

Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
oficiālas prasības, kas būtu piemērojamas
minētajam atteikuma veidlapas paraugam.

Or. de

Grozījums Nr. 105

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz internetā noslēgtiem
distances līgumiem tirgotājs papildus 
1. punktā minētajām iespējām var dot 
patērētājam iespēju aizpildīt standarta 
atteikuma veidlapu elektroniskā formātā 

2. Attiecībā uz distances līgumiem tirgotājs 
papildus 1. punktā minētajām iespējām 
var dot patērētājam iespēju aizpildīt 
atteikuma veidlapas paraugu saskaņā ar 
I pielikuma B daļu vai iesniegt 
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un iesniegt to, nosūtot tirgotāja tīmekļa 
vietnē. Šādā gadījumā tirgotājs bez 
vilcināšanās elektroniski nosūta 
apstiprinājumu par šādas atteikuma 
veidlapas saņemšanu.

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 tirgotājs bez vilcināšanās 
elektroniski nosūta apstiprinājumu par 
šādas atteikuma veidlapas saņemšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 106

Direktīvas priekšlikums
15. pants – a) un b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) distances līgumā vai līgumā, kas 
noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, noteikto 
pienākumu izpilde vai

a) distances līgumā vai līgumā, kas 
noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, noteikto 
pienākumu izpilde vai

b) ārpus uzņēmuma telpām noslēdzama 
līguma noslēgšana gadījumos, kad 
piedāvājumu izteicis patērētājs.

b) distances vai ārpus uzņēmuma telpām 
noslēdzama līguma noslēgšana gadījumos, 
kad piedāvājumu izteicis patērētājs.
(Pārējie grozījumi uz tekstu latviešu valodā 
neattiecas.)

Or. de

Grozījums Nr. 107

Direktīvas priekšlikums
16. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tirgotāja pienākumi gadījumos, kad tiek 
izmantotas atteikuma tiesības

Tirgotāja atmaksāšanas pienākumi 
gadījumos, kad tiek izmantotas atteikuma 

tiesības

Or. de

Grozījums Nr. 108
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Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 109

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 110

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem 
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.

2. Attiecībā uz 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 
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preci paņemt pats.

Or. de

Grozījums Nr. 111

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētāja pienākumi gadījumos, kad tiek 
izmantotas atteikuma tiesības

Patērētāja atdošanas pienākumi gadījumos, 
kad tiek izmantotas atteikuma tiesības

Or. de

Grozījums Nr. 112

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem, 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 
patērētāja.

1. Attiecībā uz 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 patērētāja.

Patērētājs sedz tikai tiešās izmaksas par 
preču nosūtīšanu atpakaļ, izņemot 
gadījumus, kad tirgotājs ir piekritis segt šīs 
izmaksas.

Patērētājs sedz tikai tiešās izmaksas par 
preču nosūtīšanu atpakaļ. Šīs izmaksas 
viņam nav jāsedz, ja, tirgotājs ir piekritis 
segt šīs izmaksas vai ja atpakaļ nosūtīto 
preču vērtība pārsniedz summu EUR 50 
apmērā.

Or. de
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Grozījums Nr. 113

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda 
veida vērtības mazināšanos, ja preces 
izmantotas nevis tāpēc, lai noskaidrotu šo 
preču īpašības un 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) punktu. 
Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem, uz 
kuriem attiecas atteikuma tiesības, 
patērētājs atteikuma termiņā nesedz 
nekādas izmaksas par sniegtajiem 
pakalpojumiem ne pilnībā, ne daļēji.

2. Patērētājs atbild tikai par preču jebkāda 
veida vērtības mazināšanos, ja preces 
izmantotas nevis tāpēc, 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 5.  panta 1. punkta 
e) apakšpunktu.

Or. de

Grozījums Nr. 114

Direktīvas priekšlikums
18. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atteikuma tiesību izmantošanas ietekme uz 
papildu līgumiem

Atteikuma tiesību izmantošanas ietekme uz 
saistītiem līgumiem

Or. de

Grozījums Nr. 115

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Direktīvas 2008/48/EK 
15. pantu, ja patērētājs izmanto atteikuma 

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

tiesības distances līgumā vai līgumā, kas 
noslēgts ārpus uzņēmuma telpām, saskaņā 
ar 12.-17. pantu, visi saistītie līgumi tiek 
automātiski izbeigti bez jebkādām 
izmaksām patērētājam, kas nav paredzētas 
šajā direktīvā.

Or. de

Grozījums Nr. 116

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saistībā ar distances līgumiem atteikuma
tiesības nepiemēro:

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

Or. de

Grozījums Nr. 117

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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;

Or. de

Grozījums Nr. 118
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Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 119

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

Or. de

Grozījums Nr. 120

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – cc) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 
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nepieciešamas, veicot apkopi vai 
remontdarbus, atteikuma tiesības piemēro 
šiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

Or. de

Grozījums Nr. 121

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

d) vīna piegādei, par kura cenu panākta 
vienošanās 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;

Or. de

Grozījums Nr. 122

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 123
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Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) līgumiem, kuri ir noslēgti izsolē. h) līgumiem, kuri ir noslēgti publiskā 
izsolē.

Or. de

Grozījums Nr. 124

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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 
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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.

Or. de

Grozījums Nr. 125

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Līgumslēdzējas puses var vienoties par 
1. punkta nepiemērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 126

Direktīvas priekšlikums
20. pants – virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. pants svītrots

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:

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 
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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.

Or. de

Grozījums Nr. 127

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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/EK, un

c) kredītiem, uz ko attiecas 
Direktīvas 2008/48/EK darbības joma.

Or. de



PE442.789v04-00 64/107 PR\819980LV.doc

LV

Grozījums Nr. 128

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 129

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbības joma 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.

1. Šo nodaļu piemēro pārdošanas 
līgumiem. 

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

(Attiecībā uz 21. panta 2. punktu sk. grozījuma priekšlikumu 2. panta 3. punkta otrajam 
teikumam)

Or. de
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Grozījums Nr. 130

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 131

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var nolemt nepiemērot šo 
nodaļu lietotu preču pārdošanai atklātās 
izsolēs.

2. Šī nodaļa neattiecas uz lietotu preču 
pārdošanu atklātā izsolē.

Or. de

Grozījums Nr. 132

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad tirgotājs nav pildījis 
piegādes pienākumus, patērētājam ir 
tiesības saņemt izdevumu atmaksu par 
jebkuru samaksāto summu septiņās dienās, 
sākot no piegādes dienas, kā paredzēts 
1. punktā.

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 
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samaksājušajam patērētājam ir tiesības 
saņemt izdevumu atmaksu par jebkuru 
samaksāto summu septiņās dienās, sākot 
no dienas, kad patērētājs ir izbeidzis 
pirkuma līgumu, Neskartas paliek 
patērētāju tiesības pieprasīt zaudējumu 
atlīdzību.

Or. de

Grozījums Nr. 133

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. de

Grozījums Nr. 134

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotājs piegādā preces atbilstoši 
pārdošanas līgumam.

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

Or. de

Grozījums Nr. 135
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Direktīvas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Grozījums uz tekstu latviešu valodā 
neattiecas.)

Or. de

Grozījums Nr. 136

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Grozījums uz tekstu latviešu valodā 
neattiecas.)

Or. de

Grozījums Nr. 137

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Jebkuru neatbilstību, ko rada preču 
nepareiza uzstādīšana, 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.

Or. de
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Grozījums Nr. 138

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja preces neatbilst līgumā noteiktajam, 
patērētājam ir tiesības vai nu:

a) uz neatbilstības novēršanu, preces 
salabojot vai nomainot; 

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

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

c) uz līguma atcelšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 139

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Vispirms patērētājs var pieprasīt, lai
tirgotājs preces vai nu salabo, vai
nomaina, ja vien tas nav neiespējami vai 
nesamērīgi.

Or. de

Grozījums Nr. 140
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Direktīvas priekšlikums
26. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 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.

3. Aizsardzības līdzekļi, kas 
minēti 2. punktā, ir uzskatāmi 
par nesamērīgiem, ja, tos 
piemērojot, rodas izmaksas, kas:

a) ņemot vērā preces vērtību, kāda tai 
būtu atbilstības gadījumā;

b) ņemot vērā neatbilstības raksturu un

c) ņemot vērā jautājumu, vai varētu 
izmantot alternatīvos aizsardzības 
līdzekļus (salabošana vai nomaiņa), 
neradot patērētājam ievērojamas grūtības,

salīdzinājumā ar citiem aizsardzības 
līdzekļiem (salabošana vai nomaiņa) 
radītu nepamatoti augstākas izmaksas.

Salabošanu un nomaiņu atbilstīgā 
termiņā veic tā, lai patērētājam nerastos 
ievērojami sarežģījumi. 

Or. de

Grozījums Nr. 141

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Patērētājs var izmantot jebkādus 4. Neskarot 5.b punktu,
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aizsardzības līdzekļus, kuri paredzēti 
1. punktā, ja ir kāda no turpmāk minētajām 
situācijām:

patērētājs var pieprasīt atbilstošu 
pirkuma cenas samazinājumu 
vai pirkuma līguma atcelšanu ja 
ir kāda no turpmāk minētajām 
situācijām:

a) tirgotājs ir tieši vai netieši 
atteicies novērst neatbilstības;

a) patērētājam nav tiesību nedz 
uz salabošanu, nedz uz 
nomaiņu;

b) tirgotājs nav novērsis neatbilstības 
piemērotā termiņā;

b) tirgotājs nav novērsis neatbilstības 
piemērotā termiņā;

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

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 142

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Grozījums uz tekstu latviešu valoda 
neattiecas.)

Or. de

Grozījums Nr. 143

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Patērētājs nav tiesīgs prasīt līguma 
atcelšanu, ja neatbilstība ir nenozīmīga.
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Or. de

Grozījums Nr. 144

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. de

Grozījums Nr. 145

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 146

Direktīvas priekšlikums
27.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a pants
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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.

Or. de

Grozījums Nr. 147

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 148

Direktīvas priekšlikums
28. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai patērētājs varētu izmantot savas 
tiesības saskaņā ar 25. pantu, viņš 
informē tirgotāju par neatbilstību divu 

svītrots
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mēnešu laikā no dienas, kad viņš atklājis 
šādu neatbilstību.

Or. de

Grozījums Nr. 149

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 termiņa beigām. Šiem 
pasākumiem ir jābūt pilnīgi 
nepieciešamiem, lai patērētājam sniegtu 
atbilstīgu aizsardzību, un arī samērīgiem 
un efektīviem.

Or. de

Grozījums Nr. 150

Direktīvas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – a), b) un c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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;

b) tirdzniecības garantijas saturu un prasību 
ierosināšanas nosacījumus, sevišķi 
attiecībā uz garantijas ilgumu, teritoriālo 
piemērošanu un garantētāja nosaukumu un 
adresi;
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c) neskarot 32. un 35. pantu un 
III pielikuma 1. punkta j) apakšpunktu,
vajadzības gadījumā norāda, ka šo 
tirdzniecības garantiju nevar nodot 
nākamajam pircējam.

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

Or. de

Grozījums Nr. 151

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šo nodaļu piemēro līguma noteikumiem
līgumos, kas noslēgti starp tirgotājiem un 
patērētājiem un kurus neapsprieda 
individuāli. Kādu līguma noteikumu 
uzskata par individuāli neapspriestu, ja tā 
izstrādāta jau iepriekš un ja patērētājam 
šā iemesla dēļ nav bijusi iespēja ietekmēt
tā saturu, it īpaši, ja šāds līguma noteikums
ir iepriekš formulēta standarta līguma daļa.

Or. de

Grozījums Nr. 152

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Tas, ka par zināmu noteikumu
aspektiem vai par kādu īpašu noteikumu 
notikusi atsevišķa apspriešanās, neizslēdz
šā panta piemērošanu pārējam līgumam, 
ja vispārējais līguma novērtējums norāda, 
ka tas tomēr ir iepriekš noformulēts 
standartlīgums.

Or. de

Grozījums Nr. 153
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Direktīvas priekšlikums
30. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Šo nodaļu nepiemēro līguma 
noteikumiem, kuru pamatā ir saistošas
tiesību normas vai tādu starptautisko
nolīgumu normas vai principi
kam ir pievienojusies Savienība vai 
dalībvalstis.

Or. de

Grozījums Nr. 154

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Grozījums uz tekstu latviešu valodā 
neattiecas.)

Or. de

Grozījums Nr. 155

Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de
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Grozījums Nr. 156

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Kādu līguma noteikumu 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.

Or. de

Grozījums Nr. 157

Direktīvas priekšlikums
32. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Neskarot 34. un 38. pantu, līguma 
noteikuma negodīgumu novērtē, ņemot 
vērā to 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.

Or. de

Grozījums Nr. 158
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Direktīvas priekšlikums
32. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, 
novērtējot galveno līguma priekšmetu vai 
tās samaksas atbilstību, kas paredzēta par 
tirgotāja galvenajām līgumsaistībām, ar 
nosacījumu, ka tirgotājs pilnībā ievēro 
31. panta noteikumus.

3. Līguma noteikumu negodīguma 
novērtējums neattiecas nedz uz līguma 
galveno priekšmetu, nedz vai uz cenas vai
tās samaksas atbilstību precei vai 
pakalpojumam, ar nosacījumu, ka tirgotājs 
pilnībā ievēro 31. panta 1, 2 un 3. punkta 
noteikumus

Or. de

Grozījums Nr. 159

Direktīvas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja tirgotājs apgalvo, ka kāds 
standartlīguma noteikums ir individuāli 
pārrunāts, pierādīšanas pienākums ir 
viņam.

Or. de

Grozījums Nr. 160

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka II pielikumā 
ietvertajā sarakstā minētos līguma 
noteikumus jebkuros apstākļos uzskata par 
negodīgiem. Minēto līguma noteikumu 
sarakstu piemēro visās dalībvalstīs.
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Or. de

Grozījums Nr. 161

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. de

Grozījums Nr. 162

Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka III pielikuma 
1. punktā ietvertajā sarakstā minētos 
līguma noteikumus uzskata par 
negodīgiem, ja vien tirgotājs nav pierādījis, 
ka šādi līguma noteikumi ir godīgi saskaņā 
ar 32. pantu. Minēto līguma noteikumu 
sarakstu piemēro visās dalībvalstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 163
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Direktīvas priekšlikums
35. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. de

Grozījums Nr. 164

Direktīvas priekšlikums
36. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 165

Direktīvas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Grozījums uz tekstu latviešu valodā 
neattiecas.)

Or. de
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Grozījums Nr. 166

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstoši 
patērētāju un konkurentu interesēm eksistē 
atbilstoši un efektīvi līdzekļi, lai novērstu 
negodīgu noteikumu ilgstošu izmantošanu 
līgumos, ko tirgotāji noslēguši ar 
patērētājiem.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstoši 
patērētāju un tirgotāju interesēm eksistē 
atbilstoši un efektīvi līdzekļi, lai novērstu 
negodīgu noteikumu ilgstošu izmantošanu 
līgumos, ko tirgotāji noslēguši ar 
patērētājiem.

Or. de

Grozījums Nr. 167

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. It īpaši personas vai organizācijas, 
kurām saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību 
aktiem ir likumīgas intereses aizsargāt 
patērētājus, var iesniegt prasību tiesā vai 
administratīvā iestādē, lai saņemtu 
lēmumu par to, vai līguma noteikumi, kas 
sastādīti vispārējai izmantošanai, ir 
negodīgi.

2. Viens no 1. punktā minētajiem 
līdzekļiem ir tiesību normas, kurās 
nosaka, ka 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 tās 
lemj par to, vai līguma noteikumi, kas 
izstrādāti vispārējai izmantošanai, ir 
negodīgi, un piemērot efektīvus līdzekļus, 
lai novērstu šādu noteikumu 
izmantošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 168
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Direktīvas priekšlikums
38. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 169

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. un 
3. punktā minētās tiesiskās darbības var 
atsevišķi vai kopā (atkarībā no valstu 
procesuālajām tiesību normām) vērst pret 
vairākiem tirgotājiem vienā un tajā pašā 
tautsaimniecības nozarē, vai to 
apvienībām, kuras izmanto vai iesaka 
izmantot tos pašus vispārējos līguma 
noteikumus vai līdzīgus noteikumus.

4. Līdzekļus, kas minēti 2. punktā, var 
atkarībā no valstu tiesību aktiem atsevišķi 
vai kopā vērst pret vairākiem vienas 
nozares tirgotājiem, vai to apvienībām, kas 
izmanto vai iesaka izmantot tos pašus 
vispārējos līguma noteikumus vai līdzīgus 
noteikumus

Or. de

Grozījums Nr. 170

Direktīvas priekšlikums
39. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

39. pants
II un III pielikumā minēto noteikumu 

pārskatīšana

svītrots

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 171

Direktīvas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

40. pants
Komiteja

svītrots

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

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK1 5.a panta 1.-
4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 
8. panta noteikumus.
1. 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.).

Or. de

                                               
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 
22.7.2006., 11. lpp.).



PR\819980LV.doc 83/107 PE442.789v04-00

LV

Grozījums Nr. 172

Direktīvas priekšlikums
45. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nepasūtītu preču pārdošana Nepasūtītu preču pārdošana vai 
pakalpojumu sniegšana

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.

Patērētāju atbrīvo no jebkādas atlīdzības 
sniegšanas nepasūtītas preces piegādes vai 
pakalpojuma 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.

Or. de

Grozījums Nr. 173

Direktīvas priekšlikums
46. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 174

Direktīvas priekšlikums
46.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.a pants
Ziņošanas pienākums un savstarpējs 

izvērtējums
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1. Dalībvalstis līdz [transponēšanas 
termiņam] un pēc tam reizi trīs gados 
Komisijai iesniedz ziņojumu, kurā ir 
šādas ziņas:

a) to prasību sniegt papildu informāciju 
teksts, kuras dalībvalstīs ir pieņemtas vai 
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 informāciju, 
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 
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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.

Or. de

Grozījums Nr. 175

Direktīvas priekšlikums
46.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Or. de

Grozījums Nr. 176
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Direktīvas priekšlikums
46.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

46.c pants
Komisijas ziņojums

Ņemot vērā 46.a panta 4. punktā un 
46.b pantā minētos atzinumu, 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 konkrētajai situācijai šajā 
nozarē.

Or. de

Grozījums Nr. 177

Direktīvas priekšlikums
48. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

48. pants
Pārskatīšana

svītrots

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.

Or. de
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Grozījums Nr. 178

Direktīvas priekšlikums
 I pielikums – A daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A. Informācija, kurai obligāti jābūt 
atteikuma veidlapā

A. Atteikuma tiesību izskaidrošanas 
paraugveidlapa

1. Tā tirgotāja nosaukums, fiziskā adrese 
un e-pasta adrese, kuram jāsūta 
atteikuma veidlapa.

Atteikuma tiesības

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:

Jūs 14 kalendāro dienu laikā varat 
atteikties no līguma, nesniedzot nekādu 
pamatojumu.

a) līgumiem, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām, četrpadsmit dienās pēc 
tam, kad patērētājs parakstījis pasūtījuma 
veidlapu;

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.

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;

Atteikuma paziņojums jānosūta ar 
pastāvīga informācijas nesēja 
starpniecību (piemēram, pa pastu nosūtīta 
vēstule) (3): [kam] (4). Jūs varat izmantot 
turpmāk norādīto paraugu; tomēr tas nav 
obligāti.

c) distances pakalpojumu līgumiem Atteikuma sekas

– četrpadsmit dienās pēc līguma 
noslēgšanas, ja patērētājs nav iepriekš 
paudis piekrišanu, ka līguma izpilde sākas 
pirms šā četrpadsmit dienu perioda;

Lai atteikums būtu spēkā esošs, Jums 
saņemtās preces [uz mūsu rēķina] (5) 
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 
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diena iekrīt svētku dienā, sestdienā vai 
svētdienā, termiņš beidzas nākamajā 
darba dienā.

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

Ja Jūs varat mums atsūtīt atpakaļ preces 
tikai pasliktinātā stāvoklī, Jūs atbildat par 
vērtības samazināšanos. Šis noteikums ir 
spēkā 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.

3. 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.

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 termiņu, netiek 
ņemta vērā atteikuma paziņojuma 
saņemšanas diena. Ja termiņa pēdējā 
diena iekrīt svētku dienā, sestdienā vai 
svētdienā, termiņš beidzas nākamajā 
darba dienā.

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

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). 

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

Norādījumi attiecībā uz parauga 
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 
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sniegšanu — „saņemot parakstīta līguma 
dokumenta kopiju ar pastāvīga 
informācijas nesēja starpniecību 
(piemēram, papīra formātā)”.

(2) Ja runa ir par šeit minētajiem 
īpašajiem 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”.

(3) Distances līgumi jāpapildina ar šādu 
tekstu: 
a) ja tirgotājs patērētājam 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”.

Or. de
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Grozījums Nr. 179

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai 
tad, ja vēlaties atteikties no līguma)

Adresāts:  Adresāts: (Identitāte, uzņēmuma adrese un 
attiecīgā gadījumā tirgotāja elektroniskā 
pasta adrese) (*)

Es/mēs* paziņoju/paziņojam, ka es/mēs* 
vēlos/vēlamies atteikties no manis/mūsu* 
noslēgtā pārdošanas līguma par šādu 
preču iegādi*/pakalpojumu saņemšanu*

Es/mēs (**) ar šo paziņoju/paziņojam, ka 
es/mēs (**) līgumu atsaucu/atsaucam. 

Pasūtīšanas datums*/saņemšanas datums* Pasūtīšanas datums*(***):

Patērētāja(-u) vārds/uzvārds Patērētāja(-u) vārds(i) un uzvārds(i) (***):

Patērētāja(-u) adrese Patērētāja(-u) adrese(es) (***):

Patērētāja(-u) paraksts (tikai tad, ja šo 
veidlapu nosūta, aizpildītu rakstiski)

Patērētāja(-u) paraksts(i) (tikai tad, ja šo 
veidlapu nosūta, aizpildīt uz papīra) 
(***):

Datums: 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.

Or. de
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Grozījums Nr. 180

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izslēgt vai ierobežot tirgotāja atbildību 
patērētāja nāves vai miesas bojājumu 
gadījumā, kas bijis šā tirgotāja darbības 
vai bezdarbības rezultāts;

a) izslēgt vai ierobežot pārdevēja vai 
piegādātāja likumā paredzēto atbildību 
patērētāja nāves vai miesas bojājumu 
gadījumā šā pārdevēja vai piegādātāja 
darbības vai bezdarbības rezultātā;

Or. de

Grozījums Nr. 181

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – aa) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 182

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – ab) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de
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Grozījums Nr. 183

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 184

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izslēgt vai kavēt patērētāja tiesības celt 
prasību tiesā vai izmantot jebkādus citus 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus, it īpaši, 
pieprasot patērētājam iesniegt sūdzības 
tikai šķīrējtiesā, uz ko neattiecas juridiskas 
normas;

c) izslēgt vai kavēt patērētāja tiesības celt 
prasību tiesā vai izmantot jebkādus citus 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus, it īpaši, 
pieprasot patērētājam iesniegt sūdzības 
tikai šķīrējtiesā, uz ko neattiecas juridiskas 
normas; ierobežot tam pieejamos 
pierādījumus vai liekot tam pierādīt 
faktus, kurus, atbilstoši attiecīgajiem 
tiesību aktiem vajadzētu pierādīt citai 
līguma pusei:

Or. de
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Grozījums Nr. 185

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

Or. de

Grozījums Nr. 186

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – cb) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 187

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – d) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 188

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – e) apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 189

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – ea) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) noteikt tirgotājam tiesības euro 
ieviešanas dēļ izbeigt vai mainīt attiecīgo 
līgumu.

Or. de

Grozījums Nr. 190

Direktīvas priekšlikums
 III pielikums – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izslēgt vai ierobežot patērētāja juridiskās 
tiesības attiecībā uz tirgotāju vai citu 
līgumslēdzēju pusi, ja tirgotājs pilnībā vai 
daļēji neizpilda kādu līguma noteikumu, 
vai arī izpilda tos neatbilstoši, ieskaitot 

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 
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patērētāja tiesības atlīdzināt parādu 
tirgotājam, ja patērētājs pret viņu ir cēlis 
prasību;

neatbilstoši, ieskaitot patērētāja tiesības 
nokārtot atlīdzināt parādu tirgotājam, ceļot 
savu prasību pret viņu;

Or. de

Grozījums Nr. 191

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ļaut tirgotājam paturēt patērētāja
samaksātās summas, ja pēdējais izlemj 
neslēgt līgumu vai to nepildīt, nedodot 
patērētājam tiesības saņemt kompensāciju 
līdzvērtīgā apjomā, ja tirgotājs nenoslēdz
vai neizpilda līgumu;

b) ļaut tirgotājam paturēt patērētāja
iemaksātās summas gadījumā, ja
patērētājs neparaksta līgumu vai neizpilda
to, ja nav noteiktas patērētāja tiesības
pieprasīt no tirgotāja atbilstošu atlīdzību, 
ja tirgotājs līgumu neparaksta vai 
neizpilda

Or. de

Grozījums Nr. 192

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieprasīt jebkuram patērētājam, kurš
neizpilda pienākumu apmaksāt 
zaudējumus, kuri būtiski pārsniedz
tirgotājam nodarīto kaitējumu;

c) noteikt patērētājam, kas neizpilda savas 
saistības, pienākumu izmaksāt tirgotājam
nesamērīgi augstu zaudējumu atlīdzību;

Or. de
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Grozījums Nr. 193

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ļaut tirgotājam pēc vēlēšanās izbeigt 
līgumu, kad patērētājam nav nodrošinātas 
tādas pašas tiesības;

d) atļaut pārdevējam vai piegādātājam 
anulēt līgumu pēc paša ieskatiem, ja
patērētājam nav paredzēta tāda pati 
iespēja, vai ļaut pārdevējam vai 
piegādātājam paturēt par vēl nesniegtiem 
pakalpojumiem saņemtas naudas 
summas, ja līgumu anulē pārdevējs vai 
piegādātājs;

Or. de

Grozījums Nr. 194

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – e) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) dot iespēju tirgotājam izbeigt 
beztermiņa līgumu bez pamatota
paziņojuma, izņemot gadījumus, kad 
patērētājs ir nopietni pārkāpis līguma 
noteikumus;

e) ļaut pārdevējam vai piegādātājam 
pārtraukt beztermiņa līguma darbību, 
neievērojot atbilstošu termiņu līguma 
laušanai, ja vien šādai darbībai nav 
nopietns pamats;

Or. de

Grozījums Nr. 195

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – f) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) automātiski atjaunot līgumu, kas 
noslēgts uz noteiktu termiņu, ja patērētājs 
nenorāda citādi un ja līguma noteikumi 

f) automātiski pagarināt noteikta termiņa 
līguma darbību, jo patērētājs nav 
norādījis savādāk, ja patērētājam savas 
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paredz, ka viņam jāziņo par līguma
izbeigšanu ilgu laiku iepriekš pirms katra 
atjaunošanas perioda beigām;

vēlmes paziņošanai par līguma darbības
beigām ir bijis dots nepamatoti īss laiks;

Or. de

Grozījums Nr. 196

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – g) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ļaut tirgotājam palielināt cenu, par kuru 
līguma noslēgšanas brīdī panākta 
vienošanās ar patērētāju, nedodot 
patērētājam iespēju izbeigt līgumu;

g) paredzēt, ka tirgotājs preču cenu 
nosaka piegādes brīdī, vai ļaut preču 
pārdevējam vai pakalpojumu 
piegādātājam paaugstināt savu cenu, abos 
gadījumos nedodot patērētājam attiecīgas 
tiesības anulēt līgumu, ja galīgā cena ir 
pārāk augsta salīdzinājumā ar cenu, par 
kuru bija vienošanās līguma slēgšanas
brīdī;

Or. de

Grozījums Nr. 197

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – h) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Grozījums uz tekstu latviešu valodā 
neattiecas.)

Or. de
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Grozījums Nr. 198

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – i) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) dot tirgotājam iespēju nodot kādam 
citam līgumā paredzētos pienākumus bez 
patērētāja piekrišanas;

i) paredzēt iespēju tirgotājam bez 
patērētāja atļaujas savas saistības nodot 
trešai personai, ja ar to, iespējams, 
samazinās patērētāja pārliecība, ka tās 
tiks izpildītas;

Or. de

Grozījums Nr. 199

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – j) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 200

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – k) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) ļaut tirgotājam vienpusēji mainīt līguma 
noteikumus, ieskaitot produkta vai 
pakalpojuma īpašības;

k) ļaut tirgotājam vienpusēji grozīt līguma 
noteikumus bez līgumā noteikta pamatota 
iemesla;

Or. de
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Grozījums Nr. 201

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – ka) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 202

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – l )apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) vienpusēji mainīt līguma noteikumus, 
kas paziņoti patērētājam, izmantojot kādu 
pastāvīgu informācijas nesēju, mainot 
līguma noteikumus tiešsaistē un 
nesaskaņojot šīs izmaiņas ar patērētāju.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 203

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – la) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de
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Grozījums Nr. 204

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – lb) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. de

Grozījums Nr. 205

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā pielikuma 1. punkta e) apakšpunktu 
nepiemēro noteikumiem, ar kuriem 
finanšu pakalpojumu piegādātājs atstāj sev 
tiesības bez paziņošanas vienpusēji izbeigt 
beztermiņa līgumu, ar nosacījumu, ka šim 
piegādātājam ir nekavējoties par to 
jāinformē otra līgumslēdzēja puse vai 
puses.

2. Šā pielikuma 1. punkta e) apakšpunkts 
neskar noteikumus, ar kuriem finanšu 
pakalpojumu piegādātājs atstāj sev tiesības 
bez paziņošanas vienpusēji izbeigt 
beztermiņa līguma darbību, ja tam ir 
pamatots iemesls, ar nosacījumu, ka šim 
piegādātājam ir nekavējoties par to 
jāinformē otra līguma puse vai puses.

Or. de

Grozījums Nr. 206

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 3. punkts – ievaddaļa un a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā pielikuma 1. punkta g) apakšpunktu
nepiemēro:

3. Šā pielikuma 1. punkta e), g) un 
ka) apakšpunktu nepiemēro

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 207

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 3. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

(Sk. grozījuma priekšlikumu III pielikuma 3.a punktam)

Or. de

Grozījums Nr. 208

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Sk. grozījuma priekšlikumu III pielikuma 3. punkta c) apakšpunktam)

Or. de
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Grozījums Nr. 209

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – ievaddaļa un a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šā pielikuma 1. punkta k) apakšpunktu 
nepiemēro:

4. Šā pielikuma 1. punkta k) apakšpunkts 
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 izdevības par to 
jāinformē otra līgumslēdzēja puse vai 
puses un ka tā (tās) var nekavējoties brīvi 
lauzt līgumu;

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

Or. de

Grozījums Nr. 210

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 211

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 212

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) noteikumiem, ar kuriem tirgotājs patur 
tiesības vienpusēji izmainīt beztermiņa 
līguma nosacījumus, ar noteikumu, ka tam 
laikus jāinformē patērētājs un ka patērētājs 
var brīvi lauzt līgumu.

d) tirgotājs patur tiesības vienpusēji 
izmainīt beztermiņa līguma nosacījumus, 
ar noteikumu, ka tam laikus jāinformē 
patērētājs un ka patērētājs var brīvi lauzt 
līgumu.

Or. de
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PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums un tā mērķi
Ar Eiropas Komisijas priekšlikumu direktīvai par patērētāju tiesībām tiek apvienotas vienā 
tiesību aktā četras pašreiz spēkā esošas Kopienas direktīvas1. Priekšlikums ir 2004. gadā 
uzsāktās Kopienas tiesību aktu tādas pārskatīšanas rezultāts patērētāju tiesību aizsardzības 
jomā, kuras mērķis bija vienkāršot un pilnveidot spēkā esošos noteikumus patērētāju 
aizsardzības jomā. Tas tika iesniegts 2008. gada 8. oktobrī, noslēdzot apspriešanas procesu un 
seku novērtēšanu, un ar to jaunajā direktīvā paredzēta „pilnīgas saskaņošanas” principa 
piemērošana.

Priekšlikuma divi galvenie mērķi ir nodrošināt, lai patērētāji visās 27 ES dalībvalstīs varētu 
paļauties uz patērētāju augstu aizsardzības līmeni un lai visu veidu uzņēmumi varētu piegādāt 
savas preces un sniegt pakalpojumus visās Savienības 27 valstīs, nesastopoties ar liekiem 
juridiskiem šķēršļiem. Eiropas Parlaments lēmumā par Kopienas tiesību aktu kopuma 
pārskatīšanu patērētāju aizsardzības jomā2 apliecinājis, ka jānostiprina patērētāju uzticēšanās 
un jāuzlabo uzņēmumu gatavība īstenot uzņēmējdarbību pārrobežu tirdzniecībā.

Juridiskā sadrumstalotība vienādā mērā atbaida gan patērētājus, gan uzņēmumus no 
iesaistīšanās pārrobežu tirdzniecībā. Patērētāji bieži sūdzas par to, ka viņi pilnībā nevar 
izmantot iekšējā tirgus priekšrocības (īpaši, iepērkoties ar interneta starpniecību), jo tirgotāji, 
kas īsteno savu komercdarbību citā valstī, jaunajā tirgū3 bieži vien nav gatavi ievērot 
atšķirīgos noteikumus, kas tajā ir spēkā, un nevēlas uzņemties risku, ka pret viņiem tiks celta 
prasība citā valstī. Šis apstāklis varētu vēl vairāk saasināt regulu Brisele–I un Roma–I un tām 
sekojošo ar šīm regulām saistīto Eiropas Kopienu Tiesas4 lēmumu īstenošanu, kas, domājams, 
vēl vairāk apgrūtinās preču pārdošanu ārpus ES dalībvalstu robežām. 

Kaut gan lielākā daļa Iekšēja tirgus komitejas locekļu atzīst, ka jāatrisina juridiskās 
sadrumstalotības jautājums, vispārējais viedoklis ir tāds, ka Eiropas Komisijas ierosināto 
pieeju par pilnīgu saskaņošanu, ņemot vēra priekšlikuma nozīmīgumu, pašlaik nav iespējams 
īstenot. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta lēmumu par Kopienas tiesību aktu kopuma 
pārskatīšanu patērētāju aizsardzības jomā un kā jau tika minēts Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas 2009. gada darba dokumentā5, komitejas locekļi priekšroku dod 
mērķtiecīgai pilnīgai saskaņošanai, tas nozīmē, plašu saskaņošanu, kas aprobežojas tikai ar 
                                               
1 Direktīva 93/13/EK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos, Direktīva 99/44/EK par dažiem patēriņa 
preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām ir paredzētas dažādas patērētāju līgumtiesības, Direktīva 
97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem un Direktīva 85/577/EEK par patērētāja 
aizsardzību attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām.
2 Ziņojums par Zaļo grāmatu attiecībā uz Kopienas tiesību aktu kopumu patērētāju aizsardzības jomā A6–
0281/2007, referente — Béatrice Patrie.
3 Uzklausīšanas rezultātā IMCO noskaidrojies, ka izņēmumu izmaksas ir nepamatoti augstas; Tikai ar atbilstības 
ievērošanu saistītās izmaksas par uzņēmumu nodibināšanu un darbību sasniedz 20 000 eiro gadā  katrā atsevišķā 
dalībvalstī.
4 Lieta C-144/09, prejudiciālā lēmuma pieprasījums, iesniegts 2009. gada 24. aprīlī, Alpenhof/Heller, lietas 
izskatīšana EKT 2010. gada 16. martā, un lieta C–585/08 — prejudiciālā lēmuma pieprasījums, iesniegts 
208. gada 24. decembrī, Pammer/Rēdereja Karl Schlüter.
5 Darba dokuments par priekšlikumu direktīvai par patērētāju tiesībām — IMCO/6/68476, referente — Arlene 
McCarthy.
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noteiktu līgumu dažiem aspektiem, vienlaicīgi saglabājot augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni.

Ziņojuma priekšlikums

Pamatojoties uz iepriekšminēto, referents ierosina grozīt piemērošanas jomu — papildus 
virknei izņēmumu atsevišķās nozarēs, direktīva plašā mērā aprobežojas ar līgumiem, kas tiek 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, un tādēļ attiecas uz svarīgāko pārrobežu darījumu daļu. 

Tādēļ bija nepieciešama arī struktūras maiņa. Līdzšinējās II un III nodaļa būtu jāapvieno, lai 
kopā ar jēdzienu definēšanu I nodaļā pilnīgai saskaņošanai pakļautu arī patērētāju 
informēšanas regulējumu un regulējumu attiecībā uz atteikuma tiesībām, saskaņā ar II nodaļu, 
slēdzot distances līgumus un līgumus ārpus uzņēmuma telpām. Savukārt minimālai 
saskaņošanai tiek pakļauts regulējums par informācijas sniegšanu un atteikuma tiesībām, 
slēdzot līgumus uzņēmuma telpās. Attiecībā uz IV un V nodaļas noteikumiem arī tiek 
piemērots princips par mērķtiecīgu un vienotu piemērošanu. Tomēr referente ņēmusi vērā 
daudzu deputātu šaubas, virknē pantu iekļaujot „ievadnoteikumus”, kas likumdevējiem valsts 
līmenī ļaus saglabāt jau spēkā esošu augstāku patērētāju aizsardzības līmeni valstu mērogā.

Jēdzienu definīcijas 2. pantā norobežo gan priekšlikuma darbības jomu kopumā, gan atsevišķu 
nodaļu un noteikumu darbības jomu. Tas, vai līgums ir pakļauts saskaņotiem noteikumiem, 
lielā mēra ir atkarīgs no jēdziena definīcijas teksta. Vairākas jēdzienu definīcijas no juridiskā 
viedokļa nav apmierinošas. Tādēļ referents ierosina pielāgojumus, kuri turklāt atbilst vienota 
modeļa izstrādāšanas priekšlikuma definīcijām. Turklāt no jauna tiek iekļautas „jaukta” un 
„saistīta līguma” definīcijas. Lai nodrošinātu labāku konsekvenci starp spēkā esošajām 
direktīvām, būtu jāpielāgo arī distances līguma definīcija Direktīvā 2002/65/EK. Vēl grūtāk 
saprotamais darbības jomas apraksts saskaņā ar 3. pantu ir atcelts. Tā vietā 4. panta 1. punktā 
ieviests mērķtiecīgas un pilnīgas saskaņošanas princips, uzliekot dalībvalstīm par pienākumu 
ziņot Komisijai par atšķirīgiem valsts tiesību aktiem. Paskaidrojumi attiecībā uz principa par 
mērķtiecīgas un pilnīgas saskaņošanas piemērošanas jomu iekļauti turpmākajos 4. panta 
punktos. 

No jauna izstrādātās II nodaļas piemērošanas joma ir sašaurināta, un tajā reglamentēta 
patērētāju informēšana un atteikuma tiesības attiecībā uz distances līgumiem un ārpus 
uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem. 5. panta 1. punktā jāievieš tirgotāja pienākums 
skaidri un saprotami sniegt patērētājam informāciju, ievērojot principu par līguma noteikumu 
pildīšanu pēc labākās sirdsapziņas. Tas šķiet nepieciešams tādēļ, ka līdzās 1. punkta 
saistošajam uzskaitījumam var būt vajadzīga pienākumu noteikšana par norādījumiem un 
brīdinājumiem konkrētos gadījumos, lai aizsargātu patērētāju. Turklāt referents ierosina 
paredzēt jaunu informācijas sniegšanas pienākumu par tirgotāja uzņēmuma adresi un tālruņa 
numuru, kā arī faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi, ja tāda ir, lai patērētājs varētu ātri 
kontaktēties ar tirgotāju un efektīvi sazināties ar viņu. Attiecībā uz atteikuma tiesībām 
tirgotājam jādod iespēja izmantot paraugveidlapu ar tiesību izskaidrojumu un atteikuma 
paraugveidlapu, kuru referents ierosina saskaņā ar I pielikuma A un B daļu. Turklāt attiecībā 
uz 5. pantu jāuzsver, ka pierādīšanas pienākums par informēšanas saistību izpildi jāuzliek 
tirgotājam. Saskaņā ar 10. pantu 5. pantā paredzētā informācija jāsniedz līguma dokumentā 
vai ar kāda cita pastāvīga informācijas nesēja starpniecību. Tomēr var iedomāties situācijas, 
kurās šīs formālās prasības šķiet pārspīlētas. Šajos izņēmuma gadījumos vajadzētu būt 
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iespējai pieļaut izņēmumus. Ja informācija par atteikuma tiesībām nav sniegta, atteikuma 
termiņš saskaņā ar 13. panta 1. punktu jāpagarina uz gadu. Citi grozījumi, kas kalpo patērētāju 
aizsardzības nostiprināšanai, paredzēti 16. un 17. pantā. Saskaņā ar 16. panta 1. punktu 
tirgotājam būtu jānosaka pienākums atmaksāt  jebkādus patērētāja veiktus maksājumus jau 
pēc četrpadsmit dienām, skaitot no dienas, kad viņš saņēmis atteikuma paziņojumu. Turklāt 
attiecībā uz 17. panta 1. punktu referents ierosina, ka patērētājam nav jāsedz preces 
atpakaļnosūtīšanas tiešās izmaksas, ja atpakaļ nosūtīto preču vērtība pārsniedz summu 
EUR 50 apmērā.

Referents uzskata, ka arī uz IV un V nodaļu, kas ļoti lielā mērā atbilst agrāko direktīvu 
tekstam, jāattiecina mērķtiecīga un pilnīga saskaņošana. Tomēr viņš ierosina attiecībā uz 
dažiem noteikumiem ieviest „ievadklauzulu”, ar kuru jānodrošina lielāka elastība dalībvalstu 
līmenī. Tā, piemēram, attiecībā uz piegādi saskaņā ar 22. pantu dalībvalstīm jādod iespēja 
paredzēt citus aizsardzības līdzekļus, tādējādi pieļaujot citu instrumentu saglabāšanu; franču 
tiesībās tas, piemēram, ir „exécution forcée”. Nodaļas galvenais noteikums ir 26. pants, kurā 
paredzēti aizsardzības līdzekļi līguma pārkāpšanas gadījumos. Referents principā ierosina 
aizsardzības līdzekļu hierarhiju, turklāt dalībvalstīm būtu jāsaglabā iespēja izdarīt atkāpes no 
šīs hierarhijas, ja šādi pasākumi ir nepieciešami, kā arī atbilst samērīguma un efektivitātes 
principam. Tādējādi, piemēram, Apvienotā Karaliste var saglabāt savu noteikumu par 
atteikuma tiesībām līdzšinējā formā. Šī hierarhija paredz, ka patērētājam vispirms vajadzētu 
būt tiesībām uz preču neatbilstības novēršanu, preces salabojot vai nomainot. Tam pakārtotas 
ir tiesības pieprasīt atbilstošu pirkuma cenas samazinājumu vai pirkuma līguma atcelšanu. 
Turklāt referents ierosina atkal ieviest dažus nosacījumus, kas atjauno sākotnējo stāvokli. Cita 
starpā tas ir 26. panta 5.a punkts, ar ko izslēgta līguma atcelšanas iespēja (lai izvairītos no 
klauzulas ļaunprātīgas izmantošanas), ja preces neatbilstība ir neliela, kā arī 27.a pants, ar 
kuru reglamentē regresa prasības. 28. pantā, ar kuru reglamentē termiņus un pierādīšanas 
pienākumu, jāsvītro informēšanas pienākums par neatbilstības konstatēšanu. Turklāt 
dalībvalstīm vajadzētu būt arī iespējai paredzēt vai saglabāt tiesību normas, kas paredz 
patērētāju augstāku aizsardzības līmeni. Šādi papildinot direktīvu, piemēram, Francijā var 
saglabāt noteikumu par „vices cachés” līdzšinējā veidā. 

Attiecībā uz V nodaļas darbības jomu referents 30. pantā ierosina, lai šī nodaļa attiektos uz 
līguma noteikumiem, par kuriem nav panākta atsevišķa vienošanās. 32. pantā būtu jāuzsver, 
ka 1. punkta vispārējās klauzulas pilnīga saskaņošana neko negroza apstāklī, ka nosacījumus 
attiecībā uz principu par līguma pildīšanu pēc labākās sirdsapziņas vērtē atbilstoši valstu 
tiesību aktiem. Galvenie noteikumi šajā nodaļā ir 34. un 35. pants, kuri jālasa attiecīgi kopā ar 
II un III pielikumu. Tiktāl referents piekrīt Komisijas viedoklim, ka abos pielikumos 
uzskaitītās līguma klauzulas visās dalībvalstīs jāuzskata par negodīgām. Tādējādi II pielikumā 
pirmo reizi tiek norādītas klauzulas, kas visā Eiropas Savienībā uzskatāmas par negodīgām un 
par kurām pēdējā instancē var spriest EKT. Tomēr dalībvalstīm jānodrošina iespēja ieviest 
papildu klauzulas, uz kurām neattiecas jau uzskaitīto klauzulu darbības joma. 

Nobeigumā referents ierosina  VI nodaļā procedūru, lai turpinātu attīstīt ar šo direktīvu 
uzsākto vienkāršošanu. Vispirms dalībvalstīm tiek noteikts pienākums informēt Komisiju, kā 
arī tiek paredzēta savstarpējas novērtēšanas sistēma, kas piesaistīta pakalpojumu direktīvai. 
Noteikuma pamatdoma ir tāda, ka dalībvalstis par katru tiesību normu atsevišķi paskaidro, 
kāpēc ir nepieciešami atšķirīgi valsts mēroga noteikumi un vai tie atbilst samērīguma un 
efektivitātes principam. Vērtējot efektivitāti, jāņem vēra ietekme uz tirdzniecību iekšējā tirgū, 
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kā arī faktiskā nozīme patērētāju tiesību īstenošanai. Turklāt personām un organizācijām, 
kuras ir ieinteresētas patērētāju tiesību aizsardzībā, būtu jāsniedz Komisijai ziņojums  par šīs 
direktīvas piemērošanas rezultātiem. Pamatojoties uz šo informāciju, Komisijai būtu 
jāsagatavo ziņojums  Eiropas Parlamentam un Padomei, norādot tajā priekšlikums direktīvas 
pielāgošanai. 


