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16.3.2011 A7-0038/228 

Grozījums Nr.  228 

Andreas Schwab 

pPPE grupas vārdā 
Evelyne Gebhardt 

S&D grupas vārdā 
Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE grupas vārdā 
Emilie Turunen 

vVerts/ALE grupas vārdā 
Emma McClarkin 

ECR grupas vārdā 
Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) Neraugoties uz 9. pantā minēto 
tirgotāju atbrīvojumu no pienākuma 
sniegt informāciju uz pastāvīga 
informācijas nesēja gadījumos, kad tiek 
slēgti jaukta tipa līgumi ārpus uzĦēmuma 
telpām, kuru gadījumā tirgotājs un 
patērētājs nekavējoties izpilda savas 
līgumsaistības un summa, kas 
patērētājam jāmaksā, nepārsniedz 
EUR 200, pirms līgums patērētājam kĜūst 
saistošs, tirgotājam vienalga jāsniedz 
patērērājam vispusīga informācija par 
būtiskākajiem līguma punktiem, īpaši par 
cenu. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/229 

Grozījums Nr.  229 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Evelyne Gebhardt 

S&D grupas vārdā 
Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE grupas vārdā 
Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 
Emma McClarkin 

ECR grupas vārdā 
Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

28. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(28) Atšėirības atteikuma tiesību 
izmantošanas veidā rada izmaksas 
uzĦēmumiem, kuri veic pārrobežu 
pārdošanu. Ieviešot saskaĦotu standarta 
atteikuma veidlapu, ko patērētājs var 
izmantot, būtu jāvienkāršo atteikuma 
process un jāievieš tiesiskā noteiktība. 
Minēto iemeslu dēĜ dalībvalstīm būtu 
jāatturas pievienot jebkādas papildu 
prasības visā Savienībā izmantojamajai 
standarta veidlapai, piemēram, attiecībā uz 
fonta lielumu. Tomēr patērētājam jābūt 
tiesīgam atteikties, izmantojot savu 
formulējumu ar nosacījumu, ka tas tiek 
skaidri darīts zināms tirgotājam. Preču 
nosūtīšana atpakaĜ, vēstules nosūtīšana 
vai telefona saruna arī var atbilst šīm 
prasībām, taču pienākums pierādīt, ka 
atteikums pausts šīs direktīvas paredzētajā 
termiĦā, gulstas uz patērētāju. TādēĜ, lai 
paziĦotu tirgotājam par atteikuma tiesību 
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izmantošanu, patērētāja interesēs ir 
izmantot pastāvīgu informācijas nesēju. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
16.3.2011 A7-0038/230 

Grozījums Nr.  230 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Evelyne Gebhardt 

S&D grupas vārdā 
Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE grupas vārdā 
Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 
Emma McClarkin 

ECR grupas vārdā 
Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

32. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(32) Lai novērstu gadījumus, kad tirgotājs 
atmaksā naudu patērētājam, kurš nav 
nosūtījis preces atpakaĜ, būtu jāparedz 
prasība patērētājam nosūtīt preces atpakaĜ 
ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pēc 
tirgotāja informēšanas par atteikuma 
lēmumu. Līdzīgi arī tirgotājam būtu jābūt 
iespējai atmaksāt naudu tikai tad, ja 
patērētājs ir sniedzis pierādījumus vai 
nosūtījis preces atpakaĜ. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/231 

Grozījums Nr.  231 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Evelyne Gebhardt 

S&D grupas vārdā 
Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE grupas vārdā 
Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 
Emma McClarkin 

ECR grupas vārdā 
Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

33. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Jānosaka konkrēti izĦēmumi no 
atteikuma tiesībām, piemēram, gadījumos, 
kad atteikuma tiesības nebūtu atbilstošas, 
Ħemot vērā konkrētā produkta īpašības. 
Šāds izĦēmums 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 izĦēmumi no 
atteikuma tiesībām, piemēram, gadījumos, 
kad atteikuma tiesības nebūtu atbilstošas, 
Ħemot vērā konkrētā produkta īpašības, un 
ja atteikuma tiesību īstenošana tirgotājam 
netaisnīgi radītu nelabvēlīgu situāciju. 
Šāds izĦēmums jo īpaši piemērojams 
attiecībā uz pārtikas produktiem un citām 
no higiēnas viedokĜa problemātiskām vai 
ātrbojīgām precēm, piemēram, vīnam, ko 
piegādā ilgu laiku pēc līguma noslēgšanas 
spekulatīvos nolūkos, kad vērtība ir cieši 
saistīta ar tirgus svārstībām (vin en 
primeur). Attiecībā uz dažām citām 
precēm vai pakalpojumiem, kuru cenas ir 
atkarīgas no svārstībām tirgū, piemēram, 
degvielu, nebūtu jāattiecina atteikuma 
tiesības. 

Or. en 



 

AM\861129LV.doc  PE459.689v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
16.3.2011 A7-0038/232 

Grozījums Nr.  232 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Evelyne Gebhardt 

S&D grupas vārdā 
Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE grupas vārdā 
Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 
Emma McClarkin 

ECR grupas vārdā 
Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 4.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Direktīvas 11. panta 1.b punktu un 12. 
līdz 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 termiĦš. 

Or. en 

Pamatojums 

Vajadzētu saglabāt 3. panta struktūru tādu, par kādu nobalsojusi IMCO komiteja. Šī 
grozījuma mērėis ir grozīt 3. panta 7. punktu atbilstīgi IMCO komitejas ziĦojuma grozījumam 
Nr. 80. 
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16.3.2011 A7-0038/233 

Grozījums Nr.  233 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Evelyne Gebhardt 

S&D grupas vārdā 
Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE grupas vārdā 
Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 
Emma McClarkin 

ECR grupas vārdā 
Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti 
ārpus uzĦēmuma telpām, 9. pantā 
paredzēto informāciju patērētājam sniedz 
pasūtījuma veidlapā papīra formātā vai, ja 
patērētājs tam pierīt, uz cita pastāvīga 
informācijas nesēja vienkāršā, skaidri 
saprotamā valodā, un tai jābūt salasāmai. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/234 

Grozījums Nr.  234 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Evelyne Gebhardt 

S&D grupas vārdā 
Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE grupas vārdā 
Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 
Emma McClarkin 

ECR grupas vārdā 
Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

10. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Neraugoties uz 1. un 2. punktu, 
attiecībā uz jaukta tipa līgumumiem, 
kurus slēdz ārpus uzĦēmuma telpām un 
kuru gadījumā tirgotājs un patērētājs 
nekavējoties izpilda savas līgumsaistības 
un summa, kas patērētājam jāmaksā, 
nepārsniedz EUR 200: 

 a) no tirgotāja neprasa, lai tas sniegtu 
9. pantā paredzēto informāciju papīra 
formātā vai uz cita pastāvīga informācijas 
nesēja un 

 b) patērētājam nav jāparaksta pasūtījuma 
veidlapa, kas būtu spēkā visu līguma 
darbības laiku, 

 ar nosacījumu, ka šādi līgumu pēc savas 
būtības parasti tiek slēgti ārpus 
uzĦēmuma telpām. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/235 

Grozījums Nr.  235 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Evelyne Gebhardt 

S&D grupas vārdā 
Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE grupas vārdā 
Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 
Emma McClarkin 

ECR grupas vārdā 
Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Ja distances līgumu par preces piegādi 
vai pakalpojuma sniegšanu, kura 
noteikumi nav individuāli apspriesti, slēdz 
ar elektronisku sakaru līdzekĜu 
starpniecību un tā rezultātā patērētājam ir 
pienākums maksāt, patērētājam līgums 
kĜūst saistošs tikai tad, ja: 

 a) tirgotājs skaidri un nepārprotami 
norādījis patērētājam kopējo cenu, kurā 
iekĜautas visas to veidojošās daĜas un 

 b) patērētājs ir apstiprinājis, ka ir izlasījis 
un sapratis a) apakšpunktā minēto 
informāciju. Attiecībā uz līgumiem, kurus 
slēdz tīmekĜa vietnēs, šo prasību uzskata 
par izpildītu, ja tīmekĜa vietne ir veidota 
tā, ka saistošu pasūtījumu ir iespējams 
veikt tikai tad, ja patērētājs pirms tam ir 
tajā reăistrējies, lai varētu izmantot 
tirgotāja piedāvājumu. 



 

AM\P7_AMA(2011)0038(228-241)_EN.doc  PE459.689v01-00 

LV United in diversity LV 

Or. en 

Pamatojums 

Vajadzētu saglabāt 11. panta struktūru tādu, par kādu nobalsojusi IMCO komiteja. Šī 
grozījuma mērėis ir grozīt tikai 1.a. punktu atbilstīgi IMCO komitejas ziĦojuma grozījumam 
Nr. 107. 
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16.3.2011 A7-0038/236 

Grozījums Nr.  236 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Evelyne Gebhardt 

S&D grupas vārdā 
Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE grupas vārdā 
Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 
Emma McClarkin 

ECR grupas vārdā 
Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 1.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b Atkāpjoties no 1.a punkta 
b) apakšpunkta, ja šajā punktā minēto 
distances līgumu noslēdz pa telefonu, 
patērētājam līgums kĜūst saistošs tikai tad, 
ja tirgotājs uz pastāvīga informācijas 
nesēja ir nosūtījis patērētājam 
piedāvājumu, tostarp ar 1.a punkta 
a) apakšpunktā prasīto informāciju. 

Or. en 

Pamatojums 

Šī grozījuma mērėis ir puevienot 11. pantam jaunu punktu (1.b punktu) atbilstīgi IMCO 
komitejas ziĦojuma grozījumam Nr. 107. Ar šo grozījumu tiktu aizstāts IMCO komitejas 
grozījuma 1.a punkta c) apakšpunkts. 
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16.3.2011 A7-0038/237 

Grozījums Nr.  237 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Evelyne Gebhardt 

S&D grupas vārdā 
Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE grupas vārdā 
Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 
Emma McClarkin 

ECR grupas vārdā 
Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

11. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

5. Dalībvalstis nenosaka nekādas citas 
papildu oficiālas prasības par informācijas 
sniegšanu pirms līguma noslēgšanas, lai 
nodrošinātu 9. panta 1. punktā noteikto 
informēšanas prasību izpildi. 

 Neraugoties uz pirmo apakšpunktu, 
attiecībā uz šā panta 1.b punktā 
minētajiem līgumiem, dalībvalstis var 
ieviest vai paturēt spēkā savus tiesību aktu 
noteikumus, ja vien tie paredz, ka līgums 
kĜūst patērētājam saistošs tikai tad, ja viĦš 
uz pastāgvīga informācijas nesēja ir 
apliecinājis tirgotājam savu piekrišanu 
līguma slēgšanai. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem informē Komisiju, kas šo 
informāciju publisko viegli pieejamā 
veidā. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/238 

Grozījums Nr.  238 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Evelyne Gebhardt 

S&D grupas vārdā 
Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE grupas vārdā 
Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 
Emma McClarkin 

ECR grupas vārdā 
Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts – 1. daĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Patērētājs pirms atteikuma termiĦā 
notecēšanas informē tirgotāju par lēmumu 
atteikties no līguma. Patērētājs šo 
lēmumu var paziĦot: 

 a) izmantojot standarta atteikuma 
veidlapu, kā paredzēts I pielikuma B daĜā, 
vai citu nepārprotamu paziĦojumu, vai 

 b) nosūtot preces  atpakaĜ tirgotājam un 
sūtījumam pievienojot patērētāja skaidri 
formulētu paziĦojumu, kurā iekĜauts viĦa 
lēmums atteikties no līguma. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/239 

Grozījums Nr.  239 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Evelyne Gebhardt 

S&D grupas vārdā 
Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE grupas vārdā 
Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 
Emma McClarkin 

ECR grupas vārdā 
Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts – 2. daĜa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Dalībvalstis nenosaka nekādas oficiālas 
prasības, kas būtu piemērojamas atteikuma 
veidlapas paraugam, izĦemot tās, kas 
noteiktas I pielikuma B. daĜā. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/240 

Grozījums Nr.  240 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Evelyne Gebhardt 

S&D grupas vārdā 
Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE grupas vārdā 
Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 
Emma McClarkin 

ECR grupas vārdā 
Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

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 un 
iesniegt to, nosūtot tirgotāja tīmekĜa vietnē. 
Šādā gadījumā tirgotājs bez vilcināšanās 
elektroniski nosūta apstiprinājumu par 
šādas atteikuma veidlapas saĦemšanu. 

2. Attiecībā uz internetā noslēgtiem 
distances līgumiem tirgotājs papildus 
1. punktā minētajām iespējām var dot 
patērētājam iespēju vai nu aizpildīt  
standarta atteikuma veidlapas paraugu, 
kas iekĜauts I pielikuma B. daĜā, vai arī 
sniegt kādu citu nepārprotamu 
paziĦojumu elektroniskā formātā un 
iesniegt to, nosūtot tirgotāja tīmekĜa vietnē. 
Šādos gadījumos tirgotājs bez vilcināšanās 
uz pastāvīga informācijas nesēja nosūta 
apstiprinājumu par šādas atteikuma 
veidlapas saĦemšanu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  241 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Evelyne Gebhardt 

S&D grupas vārdā 
Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE grupas vārdā 
Emilie Turunen 

Verts/ALE grupas vārdā 
Emma McClarkin 

ECR grupas vārdā 
Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL grupas vārdā 
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Direktīvas priekšlikums 

16. pants – 2. punkts 
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2. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem 
tirgotājs var aizturēt atmaksājamo summu 
līdz brīdim, kad ir saĦēmis preces atpakaĜ 
vai paĦēmis tās no patērētāja vai kad 
patērētājs ir iesniedzis apliecinājumu par 
to, ka preces ir nosūtītas atpakaĜ, atkarībā 
no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk. 

2. Neskarot 1. punktu, ja patērētājs 
nepārprotami norādījis, ka vēlas saĦemt 
sūtījumu citādā nevis standartsūtījuma 
veidā, tirgotājam nav jāatmaksā šajā 
sakarībā radušās papildu piegādes 
izmaksas. Attiecībā uz pārdošanas 
līgumiem tirgotājs var atmaksāt naudu 
tikai ar nosacījumu, ka patērētājs ir 
iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces 
ir nosūtītas atpakaĜ. 

Or. en 

 
 
 


