
 

AM\861138LV.doc  PE459.689v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

16.3.2011 A7-0038/260 

Grozījums Nr.  260 

Robert Rochefort 

ALDE 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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16.3.2011 A7-0038/261 

Grozījums Nr.  261 

Robert Rochefort 

ALDE 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 A7-0038/262 

Grozījums Nr.  262 

Robert Rochefort 

ALDE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Patērētāju tiesības 

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

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Jomai, kuru saskaĦo šī direktīva, 

jāattiecas uz konkrētiem aspektiem līgumu 

slēgšanā starp uzĦēmumiem un 

patērētājiem. Tie ir noteikumi par 

informāciju, kas jāsniedz pirms līguma 

noslēgšanas un līguma izpildes laikā, par 

atteikuma tiesībām distances līgumos un 

līgumos, kas noslēgti ārpus uzĦēmuma 

telpām, par patērētāju tiesībām saistībā ar 

pārdošanas līgumiem un par negodīgiem 

noteikumiem patērētāju līgumos. 

(9) Jomai, kuru saskaĦo šī direktīva, 

jāattiecas uz konkrētiem aspektiem līgumu 

slēgšanā starp uzĦēmumiem un 

patērētājiem. Tie ir noteikumi par 

informāciju, kas jāsniedz pirms līguma 

noslēgšanas un līguma izpildes laikā, kā 
arī par atteikuma tiesībām distances 

līgumos un līgumos, kas noslēgti ārpus 

uzĦēmuma telpām, par patērētāju tiesībām 

saistībā ar pārdošanas līgumiem un par 

negodīgiem noteikumiem patērētāju 

līgumos. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/263 

Grozījums Nr.  263 

Robert Rochefort 

ALDE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Patērētāju tiesības 

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

Direktīvas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Digitālo saturu, piemēram, 
datorprogrammas, spēles vai mūziku, kas 
nav ierakstītas materiālā datu nesējā, 
neuzskata par materiālu vienību. TādēĜ to 
neuzskata par preci šīs direktīvas nozīmē. 
Turpretī datu nesēji ar digitālu saturu, 
piemēram, CD un DVD, ir materiāli datu 
nesēji un tādēĜ tie jāuzskata par precēm 
šīs direktīvas nozīmē. Šajā direktīvā 
digitālā satura lejupielāde, ko patērētājs 
veic internetā, ir jāuzskata par šīs 
direktīvas darbībās jomā ietilpstošu 
līgumu, taču bez tiesībām to atsaukt, ja ar 
patērētāja iepriekšēju piekrišanu līguma 
darbība jau ir sākusies. Komisijai 
jāapsver, vai šajā saistībā ir jāsaskaĦo 
detalizēti noteikumi, un vajadzības 
gadījumā jāiesniedz priekšlikums šā 
jautājuma risināšanai. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/264 

Grozījums Nr.  264 

Robert Rochefort 

ALDE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Patērētāju tiesības 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) „preces” ir jebkādi materiāli, 
pārvietojami priekšmeti, izĦemot lietas, 
kuras pārdod, īstenojot piespiedu izpildi 
vai izpildot kādu citu tiesas nolēmu. Ūdeni 
un gāzi arī var uzskatīt par precēm šīs 
direktīvas izpratnē, ja tie tiek laisti 
pārdošanā ierobežotā tilpumā vai noteiktā 
daudzumā. 

Or. en 

 

 


