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Grozījums Nr.  245 

Christian Engström 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus 
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts – f apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) jebkādas kompensācijas un atlīdzības 
piešėiršanas kārtība, kas piemērojama, ja 
nav nodrošināts līgumā norādītais 
pakalpojumu kvalitātes līmenis, iekĜaujot 
arī skaidru atsauci uz likumā paredzētajām 
galalietotāju tiesībām; 

f) jebkādas kompensācijas un atlīdzības 
piešėiršanas kārtība, kas piemērojama, ja 
nav nodrošināts līgumā norādītais 
pakalpojumu kvalitātes līmenis, iekĜaujot 
arī skaidru atsauci uz tiesību aktos 
paredzētajām galalietotāju tiesībām, 
tostarp tiesībām anulēt līgumu; 

Or. en 

Pamatojums 

Pašlaik ES līmeĦa noteikumu par līguma izbeigšanu elektronisko sakaru pakalpojumu 

veiktspējas neatbilstības dēĜ nav (par tiem lemj katra dalībvalsts atsevišėi). 
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Grozījums Nr.  246 

Christian Engström 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus 
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. SaĦemot paziĦojumu par publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāja 

ierosinātām izmaiĦām līguma 

nosacījumos, galalietotājiem ir tiesības 
izbeigt līgumu bez pienākuma segt 
izmaksas, ja vien ierosinātās izmaiĦas nav 
veiktas tikai un vienīgi galalietotāja 

interesēs. Sakaru nodrošinātāji atbilstoši 
informē galalietotāju ne vēlāk kā vienu 
mēnesi pirms šādām izmaiĦām, vienlaikus 
sniedzot informāciju par viĦu tiesībām 
izbeigt līgumu bez pienākuma segt 
izmaksas, ja viĦi nepiekrīt jaunajiem 
nosacījumiem. Šā panta 2. punktu piemēro 
pēc analoăijas. 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 
galalietotājiem ir tiesības jebkurā brīdī 
izbeigt līgumu bez pienākuma segt 
izmaksas, izĦemot tādu subsidētu iekārtu 
atlikušo vērtību, kas līgumā par tādām 

noteiktas līguma noslēgšanas brīdī, un 

laikam proporcionālu maksu par pārējiem 

īpašajiem piedāvājumiem, kuri par tādiem 

noteikti līguma noslēgšanas brīdī. Ja 
publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji 
ierosina izmaiĦas līguma nosacījumos, 

viĦi atbilstoši informē patērētājus ne vēlāk 
kā vienu mēnesi pirms šādām izmaiĦām, 
vienlaikus sniedzot informāciju par viĦu 
tiesībām izbeigt līgumu bez pienākuma 
segt izmaksas, ja viĦi nepiekrīt jaunajiem 
nosacījumiem. Šā panta 2. punktu piemēro 
pēc analoăijas. 

Or. en 

Pamatojums 

Patērētājiem būtu jādod iespēja rīkoties, t. i., tiesības izlemt, vai izmaiĦas viĦiem ir izdevīgas 

vai ne. Nevajadzētu atĜaut patvaĜīgas izmaiĦas, kas nav saistītas ar subsidētajām iekārtām vai 

īpašajiem piedāvājumiem, kuri par tādiem noteikti līguma noslēgšanas brīdī, jo tie attur 

patērētājus no nodrošinātāja maiĦas un sašaurina patērētāju izvēli. 

 
 


