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16.3.2011 A7-0038/242 

Grozījums Nr.  242 

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 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Šīs direktīvas mērėis ir panākt augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni un veicināt 
iekšējā tirgus sekmīgu darbību, tuvinot 
konkrētus aspektus dalībvalstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos, 
kas attiecas uz līgumiem, kuri noslēgti 
starp patērētājiem un tirgotājiem, lai 
nodrošinātu saskaĦotu pieeju iedzīvotāju 
aizsardzībai pret tādiem piegāžu 
nosacījumiem un noteikumiem, kuri 
ierobežotu viĦu pamattiesības un 
pamatbrīvības. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
16.3.2011 A7-0038/243 

Grozījums Nr.  243 

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 – ea) punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) ierobežot iedzīvotāju pamattiesības un 
pamatbrīvības, tostarp tiesības uz privāto 
dzīvi, tiesības uz vārda brīvību un tiesības 
uz pienācīgu lietas izskatīšanu. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/244 

Grozījums Nr.  244 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

37.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (37a) Ja uzĦēmums nav izpildījis piegādes 
saistības, patērētājam jābūt tiesīgam 
pieprasīt, lai uzĦēmums veic piegādi 
termiĦā, kas atbilst attiecīgajai situācijai. 
Ja līdz šā termiĦa beigām uzĦēmums nav 
reaăējis, patērētājs var atteikties no 
līguma. Tomēr šis noteikums nebūtu 
jāpiemēro, ja uzĦēmums ir atteicies 
piegādāt preces, vai konkrētos apstākĜos, 
kad piegādes termiĦam ir izšėiroša 
nozīme, piemēram, kāzu kleitas piegāde 
pirms kāzām vai Ziemassvētku dāvanu 
piegāde. Šajos konkrētajos gadījumos, ja 
uzĦēmums nav laikā piegādājis preces, 
patērētājam jābūt tiesīgam izbeigt līgumu, 
tiklīdz ir pagājis piegādes termiĦš, par 
kuru bijusi sākotnējā vienošanās. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo tekstu vajadzētu aizstāt 37.b apsvērumu, par to ir nobalsojusi IMCO komiteja, un tas ir 

iekĜauts IMCO komitejas gala ziĦojumā kā grozījums Nr. 31. 
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16.3.2011 A7-0038/245 

Grozījums Nr.  245 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

5. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. pants svītrots 

Vispārējas informēšanas prasības  

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

 

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

 

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

 

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

 

d) informācija par maksāšanas kārtību, 
piegādi, izpildi un sūdzību izskatīšanas 
kārtību, ja tā atšėiras no prasībās par 
profesionālo rūpību minētās kārtības; 
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e) vajadzības gadījumā, vai ir paredzētas 
atsaukšanas tiesības; 

 

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

 

g) vajadzības gadījumā līguma termiĦš vai 
beztermiĦa līguma gadījumā līguma 
izbeigšanas nosacījumi; 

 

h) vajadzības gadījumā līgumā paredzēto 
patērētāja pienākumu minimālais ilgums; 

 

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

 

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

 

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

 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
16.3.2011 A7-0038/246 

Grozījums Nr.  246 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

6. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. pants svītrots 

Informācijas nesniegšana  

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

 

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

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/247 

Grozījums Nr.  247 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Diana Wallis 

 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

1. Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās 
citādi, tirgotājs piegādā preces, padarot tās 
pieejamas patērētājiem vai kādai trešai 
personai, kas nav pārvadātājs un ko 
izraudzījies patērētājs, saprātīgā termiĦā, 
kas jebkurā gadījumā nepārsniedz 
30 dienas pēc līguma noslēgšanas dienas. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/248 

Grozījums Nr.  248 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Diana Wallis 

 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

2. Ja uzĦēmums nav laikus pildījis 
piegādes pienākumus atbilstīgi 
1. punktam, patērētājam ir tiesības prasīt, 
lai uzĦēmums veic piegādi attiecīgajos 
apstākĜos piemērotā termiĦā. Ja tirgotājs 
attiecīgajā laikā preces nepiegādā, 
patērētājs ir tiesīgs izbeigt līgumu. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/249 

Grozījums Nr.  249 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Diana Wallis 

 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

22. pants - 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  2.a Patērētājs ir tiesīgs izbeigt līgumu, ja 
tirgotājs nav pildījis savu pienākumu 
atbilstīgi 1. punktam laikus piegādāt preci 
un ja: 

 a) tirgotājs ir atteicies piegādāt preces vai 

 b) piegādes termiĦam ir izšėiroša nozīme, 
Ħemot vērā visus līguma noslēgšanas 
apstākĜus, vai 

 c) pirms līguma noslēgšanas patērētājs 
informē tirgotāju, ka piegāde obligāti 
jāveic līdz konkrētam datumam vai 
konkrētā datumā. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/250 

Grozījums Nr.  250 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Diana Wallis 

 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  2.b Papildus līguma izbeigšanai saskaĦā 
ar 2. un 2.a punktu patērētājs var 
izmantot citus tiesiskās aizsardzības 
līdzekĜus, kas paredzēti valsts tiesību 
aktos. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/251 

Grozījums Nr.  251 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Diana Wallis 

 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

22. pants – 2.c punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  2.c Dalībvalstis nedrīkst savas valsts 
tiesību aktos saglabāt vai ieviest 
noteikumus, kas atšėiras no šajā pantā 
paredzētajiem noteikumiem. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/252 

Grozījums Nr.  252 

Andreas Schwab 

PPE grupas vārdā 
Diana Wallis 

 
ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

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

Direktīvas priekšlikums 

23. pants - 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  2.a Dalībvalstis nedrīkst savas valsts 
tiesību aktos saglabāt vai ieviest 
noteikumus, kas atšėiras no šajā pantā 
paredzētajiem noteikumiem. 

Or. en 

 
 
 


