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16.3.2011 A7-0038/216 

Grozījums Nr.  216 

Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Patērētāju tiesības 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

30. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

30. pants 
Darbības joma 

svītrots 

1. Šo nodaĜu 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 daĜa. 

 

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

 

3. Šo nodaĜu 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. 

 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

16.3.2011 A7-0038/217 

Grozījums Nr.  217 

Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Patērētāju tiesības 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

31. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

31. pants 
Prasības par līguma noteikumu 

pārredzamību 

svītrots 

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

 

2. Līguma noteikumi ir pieejami 
patērētājam tā, lai patērētājam būtu reāla 
iespēja ar tiem iepazīties pirms līguma 
noslēgšanas, atbilstoši Ħemot vērā 
izmantotos saziĦas līdzekĜus. 

 

3. Tirgotājs saĦem skaidru patērētāja 
piekrišanu par jebkuru maksājumu 
papildus samaksai, kas paredzēta par 
tirgotāja galvenajām līgumsaistībām. Ja 
tirgotājs nav saĦēmis skaidru patērētāja 
piekrišanu, bet ir rēėinājies ar to, 
izmantojot iepriekš formulētas iespējas, 
kuras patērētājam ir jānoraida, lai nebūtu 
jāmaksā papildus, patērētājam ir tiesības 
saĦemt šā maksājuma atlīdzinājumu. 

 

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

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/218 

Grozījums Nr.  218 

Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Patērētāju tiesības 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

32. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 32. pants 
Vispārējie principi 

svītrots 

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. 

 

2. Neskarot 34. un 38. pantu, līguma 
noteikuma negodīgumu novērtē, Ħemot 
vērā to produktu veidu, par kuriem 
noslēgts līgums, un atsaucoties uz visiem 
apstākĜiem 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 Ħem vērā arī to, kā 
tirgotājs izstrādājis līgumu un kā to 
darījis zināmu patērētājam saskaĦā ar 
31. pantu. 

 

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 
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31. panta noteikumus. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/219 

Grozījums Nr.  219 

Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Patērētāju tiesības 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

33. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

33. pants 
Pierādīšanas pienākums 

svītrots 

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

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/220 

Grozījums Nr.  220 

Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Patērētāju tiesības 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

34. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

34. pants 
Noteikumi, ko jebkuros apstākĜos uzskata 

par negodīgiem 

svītrots 

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

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/221 

Grozījums Nr.  221 

Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Patērētāju tiesības 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

35. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

35. pants 
Noteikumi, ko nosacīti uzskata par 

negodīgiem 

svītrots 

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 saskaĦā ar 32. pantu. Minēto 
līguma noteikumu sarakstu piemēro visās 
dalībvalstīs un tajā var izdarīt grozījumus 
tikai saskaĦā ar 39. panta 2. punktu un 
40. pantu. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/222 

Grozījums Nr.  222 

Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Patērētāju tiesības 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

36. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

36. pants 
Noteikumu interpretēšana 

svītrots 

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

 

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

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/223 

Grozījums Nr.  223 

Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Patērētāju tiesības 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

37. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

37. pants 
Negodīgu līguma noteikumu sekas 

svītrots 

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

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/224 

Grozījums Nr.  224 

Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Patērētāju tiesības 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

38. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

38. pants 
Izpilde saistībā ar negodīgiem līguma 

noteikumiem 

svītrots 

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

 

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

 

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

 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 2. un 
3. punktā minētās tiesiskās darbības var 
atsevišėi 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 
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izmantot tos pašus vispārējos līguma 
noteikumus vai līdzīgus noteikumus. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/225 

Grozījums Nr.  225 

Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Patērētāju tiesības 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

39. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

39. pants 
II un III pielikumā minēto noteikumu 

pārskatīšana 

svītrots 

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

 

2. ĥemot vērā saskaĦā ar 1. punktu 
saĦemtos paziĦojumus, Komisija groza II 
un III pielikumu. Šos pasākumus, kas 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieĦem saskaĦā ar 
40. panta 2. punktā paredzēto regulatīvo 
kontroles procedūru. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/226 

Grozījums Nr.  226 

Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Patērētāju tiesības 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

II pielikums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Pielikums svītrots 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/227 

Grozījums Nr.  227 

Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Patērētāju tiesības 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

III pielikums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Pielikums svītrots 

Or. en 

 

 


