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EIROPAS KOPIENU KOMISIJA 

Briselē, […] 
KOM([…]) […] galīgais 

2003/0134 COD 

  

KOMISIJAS ATZINUMS 
 

atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) punktam 
par Eiropas Parlamenta grozījumiemPadomes kopējā nostājā attiecībā uzpriekšlikumu 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAPAR NEGODĪGU 
„UZŅĒMĒJDARBĪBA-PATĒRĒTĀJS” KOMERCPRAKSI IEKŠĒJĀ TIRGŪ, AR KO 

GROZA PADOMES DIREKTĪVU 84/450/EEK, EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVAS 97/7/EK, 98/27/EK UN 2002/65/EK UN EIROPAS 

PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 2006/2004 („NEGODĪGAS 
KOMERCPRAKSES DIREKTĪVA”) 

 

AR KO GROZA KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU 
atbilstīgi EK līguma 250. panta 2. punktam 
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KOMISIJAS ATZINUMS 
 

atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) punktam 
par Eiropas Parlamenta grozījumiem 
Padomes kopējā nostājā attiecībā uz 

priekšlikumu 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMESDIREKTĪVA 
 

par negodīgu „uzņēmējdarbība-patērētājs” komercpraksi iekšējā tirgū, ar ko groza 
Padomes Direktīvu 84/450/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 

98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 2006/2004 („Negodīgas komercprakses direktīva”) 

1. IEVADS 
EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) punktā paredzēts, ka Komisijai jāsniedz 
atzinums par grozījumiem, ko Eiropas Parlaments ierosinājis otrajā lasījumā. Turpmākais ir 
Komisijas atzinums par Parlamenta ierosinātajiem grozījumiem.  

2. INFORMĀCIJAI 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei (dokuments KOM(2003) 356 galīgais – 2003/0134 COD): 

2003. gada 20. jūnijs 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums: 2004. gada 29. janvāris 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums): 2004. gada 20. aprīlis 

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums: – 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 

 
 
 
Eiropas Parlamenta atzinuma datums (otrais lasījums): 

2004. gada 
15. novembris (ar 
kvalificētu balsu 
vairākumu) 

2005. gada 
24. februāris 

 

3. PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Šis priekšlikums vērsts pret mazumtirdzniecības preču un pakalpojumu iekšējā tirgus 
funkcionēšanas barjerām, kādas rodas valstu sadrumstaloto noteikumu un no tiem izrietošo 
izmaksu un neskaidrību dēļ uzņēmējdarbībā, kā arī atšķirīgu patērētāju aizsardzības normu 
dēļ, kas mazina patērētāju uzticēšanos. 
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Priekšlikumā tas risināts, nosakot vienotu, reglamentējošu ES sistēmu attiecībā uz negodīgu 
„uzņēmējdarbība-patērētājs” komercpraksi (īpaši reklāmā un tirdzniecībā), kas kaitē 
patērētāju ekonomiskajām interesēm. Sistēmas noteicošais elements ir vispārējs negodīgas 
komercprakses aizliegums, pamatojoties uz vienotiem kritērijiem, pēc kādiem nosaka, vai 
komercprakse ir negodīga. Lai panāktu papildu juridisko noteiktību, priekšlikumu papildina 
sīkāks divu galveno negodīgas prakses veidu – maldinošas un agresīvas prakses – apraksts un 
to prakšu „melnais saraksts”, kas ir un paliek negodīgas un tādēļ ir aizliedzamas pirmkārt. 

4. KOMISIJAS ATZINUMS PAR EIROPAS PARLAMENTA IEROSINĀTAJIEM GROZĪJUMIEM 

4.1. Komisijas pieņemtie grozījumi 

Komisija var pilnībā pieņemt visus 19 Eiropas Parlamenta ierosinātos grozījumus. Šie 
grozījumi ir otrajā lasījumā panāktās Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kompromisa 
vienošanās rezultāts. Grozījumi atbilst Komisijas priekšlikuma mērķiem un uztur spēkā 
kopējā nostājā panākto interešu līdzsvaru. 

5. SLĒDZIENS 

Saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu Komisija groza savu priekšlikumu atbilstoši 
iepriekšminētajam. 


