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Grozījums Nr. 309
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst 
labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā 
uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam 
būtu jāatļauj patērētājam izgūt visus 
patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, 
lietojot digitālo saturu. Šim pienākumam 
būtu jāattiecas uz datiem, kurus 
piegādātājam ir pienākums saglabāt 
atbilstoši līgumam par digitālā satura 
piegādi, kā arī datiem, kurus piegādātājs 
ir faktiski saglabājis saistībā ar līgumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 310
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst 
labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā 
uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam 
būtu jāatļauj patērētājam izgūt visus 
patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, 
lietojot digitālo saturu. Šim pienākumam 
būtu jāattiecas uz datiem, kurus 
piegādātājam ir pienākums saglabāt 
atbilstoši līgumam par digitālā satura 
piegādi, kā arī datiem, kurus piegādātājs 
ir faktiski saglabājis saistībā ar līgumu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst 
labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā 
uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam 
būtu jāatļauj patērētājam izgūt visus 
patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, 
lietojot digitālo saturu. Šim pienākumam 
būtu jāattiecas uz datiem, kurus 
piegādātājam ir pienākums saglabāt 
atbilstoši līgumam par digitālā satura 
piegādi, kā arī datiem, kurus piegādātājs ir 
faktiski saglabājis saistībā ar līgumu.

(39) Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst 
labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā 
uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam 
būtu jāatļauj patērētājam izgūt visus 
patērētāja augšupielādētos personas datus, 
ko patērētājs ir izveidojis vai kas ir 
ģenerēti, lietojot digitālo saturu, ja 
attiecīgie dati nav izdzēsti vai nav 
nodrošināta to anonimitāte. Šim 
pienākumam būtu jāattiecas uz personas 
datiem, kurus piegādātājam ir pienākums 
saglabāt atbilstoši līgumam par digitālā 
satura piegādi, kā arī uz personas datiem, 
kurus piegādātājs ir faktiski saglabājis 
saistībā ar līgumu. Piegādātājam būtu 
jāatļauj patērētājam izgūt arī saturu, kuru 
patērētājs ir sniedzis, izmantojot digitālo 
saturu, ja tas ir tehniski iespējams un ja 
šis saturs ir pārnesams uz citu 
pakalpojumu tādā apjomā, kādā 
piegādātājs to ir saglabājis.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Daniel Dalton, Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst 
labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā 
uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam 
būtu jāatļauj patērētājam izgūt visus 
patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, 
lietojot digitālo saturu. Šim pienākumam 

(39) Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst 
labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā 
uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam 
būtu jāatļauj patērētājam izgūt visus 
nozīmīgos patērētāja personas datus 
saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679.
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būtu jāattiecas uz datiem, kurus 
piegādātājam ir pienākums saglabāt 
atbilstoši līgumam par digitālā satura 
piegādi, kā arī datiem, kurus piegādātājs 
ir faktiski saglabājis saistībā ar līgumu.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt direktīvas tekstu, lai tas nebūtu prevalējošs, salīdzinot ar, vai nebūtu 
pretrunā Regulai (ES) 2016/679 par vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem un šajā 
regulā ietvertajai personas datu definīcijai.

Grozījums Nr. 313
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst 
labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā 
uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam 
būtu jāatļauj patērētājam izgūt visus 
patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, 
lietojot digitālo saturu. Šim pienākumam 
būtu jāattiecas uz datiem, kurus 
piegādātājam ir pienākums saglabāt 
atbilstoši līgumam par digitālā satura 
piegādi, kā arī datiem, kurus piegādātājs 
ir faktiski saglabājis saistībā ar līgumu.

(39) Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst 
labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā 
uz tiesībām izbeigt līgumu, patērētājam 
jāvar izgūt visus piegādātāja
augšupielādētos datus, kuriem ir naudas 
vērtība un ko patērētājs ir izveidojis vai 
kas ir ģenerēti, lietojot digitālo saturu. Šis 
pienākums aptver datus, kurus 
piegādātājam faktiski ir pienākums 
saglabāt saistībā ar līgumu par digitālā 
satura piegādi. Tomēr ir jānodrošina, ka 
šajā procesā attiecīgā gadījumā tiek 
ievērotas piegādātāja intelektuālā 
īpašuma tiesības un ka tas nekļūst 
tehniski pārāk sarežģīts.

Or. fr

Grozījums Nr. 314
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst 
labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā 
uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam 
būtu jāatļauj patērētājam izgūt visus 
patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, 
lietojot digitālo saturu. Šim pienākumam 
būtu jāattiecas uz datiem, kurus 
piegādātājam ir pienākums saglabāt 
atbilstoši līgumam par digitālā satura 
piegādi, kā arī datiem, kurus piegādātājs ir 
faktiski saglabājis saistībā ar līgumu.

(39) Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst 
labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā 
uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam 
būtu jāatļauj patērētājam izgūt visus 
patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, 
lietojot digitālo saturu vai digitālos 
pakalpojumus. Šim pienākumam būtu 
jāattiecas uz datiem, kurus piegādātājam ir 
pienākums saglabāt atbilstoši līgumam par 
digitālā satura vai digitālo pakalpojumu 
piegādi, kā arī datiem, kurus piegādātājs ir 
faktiski saglabājis saistībā ar līgumu.

Or. ro

Grozījums Nr. 315
Angel Dzhambazki

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst 
labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā 
uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam 
būtu jāatļauj patērētājam izgūt visus
patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, 
lietojot digitālo saturu. Šim pienākumam 
būtu jāattiecas uz datiem, kurus 
piegādātājam ir pienākums saglabāt 
atbilstoši līgumam par digitālā satura 
piegādi, kā arī datiem, kurus piegādātājs ir 
faktiski saglabājis saistībā ar līgumu.

(39) Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst 
labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā 
uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam 
būtu jāatļauj patērētājam izgūt samērīgi 
identificējamus un samērīgi izgūstamus
patērētāja personas datus, ko patērētājs ir 
izveidojis vai kas ir ģenerēti, lietojot 
digitālo saturu. Šim pienākumam būtu 
jāattiecas uz datiem, kurus piegādātājam ir 
pienākums saglabāt atbilstoši līgumam par 
digitālā satura piegādi, kā arī datiem, kurus 
piegādātājs ir faktiski saglabājis saistībā ar 
līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Marco Zullo
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Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst 
labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā 
uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam 
būtu jāatļauj patērētājam izgūt visus 
patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, 
lietojot digitālo saturu. Šim pienākumam 
būtu jāattiecas uz datiem, kurus 
piegādātājam ir pienākums saglabāt 
atbilstoši līgumam par digitālā satura 
piegādi, kā arī datiem, kurus piegādātājs ir 
faktiski saglabājis saistībā ar līgumu.

(39) Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst 
labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā 
uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam 
būtu jāatļauj patērētājam izgūt visus 
patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir aktīvi izveidojis vai kas ir 
ģenerēti, lietojot digitālo saturu vai 
pakalpojumu. Šim pienākumam būtu 
jāattiecas uz datiem, kurus piegādātājam ir 
pienākums saglabāt atbilstoši līgumam par 
digitālā satura vai pakalpojuma piegādi, kā 
arī datiem, kurus piegādātājs ir faktiski 
saglabājis saistībā ar līgumu.

Or. it

Grozījums Nr. 317
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst 
labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā 
uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam 
būtu jāatļauj patērētājam izgūt visus 
patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti,
lietojot digitālo saturu. Šim pienākumam 
būtu jāattiecas uz datiem, kurus 
piegādātājam ir pienākums saglabāt 
atbilstoši līgumam par digitālā satura 
piegādi, kā arī datiem, kurus piegādātājs ir 
faktiski saglabājis saistībā ar līgumu.

(39) Lai nodrošinātu, ka patērētājs gūst 
labumu no efektīvas aizsardzības attiecībā 
uz tiesībām izbeigt līgumu, piegādātājam 
būtu jāatļauj patērētājam pēc pieprasījuma 
izgūt visus patērētāja augšupielādētos datus 
vai datus, ko patērētājs ir izveidojis, 
izmantojot digitālo saturu. Šim 
pienākumam būtu jāattiecas uz datiem, 
kurus piegādātājam ir pienākums saglabāt 
atbilstoši līgumam par digitālā satura 
piegādi, kā arī datiem, kurus piegādātājs ir 
faktiski saglabājis saistībā ar līgumu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 318
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja pēc līguma izbeigšanas 
neatbilstības līgumam dēļ piegādātājs 
nodrošina patērētājam tehniskos līdzekļus 
datu izgūšanai, patērētājam vajadzētu būt 
tiesībām izgūt datus bez maksas, 
piemēram, nemaksājot par parasti 
izmantotā datu formāta izmantošanu, 
izņemot izmaksas, kas patērētājam rodas 
savas digitālās vides izmantošanas laikā, 
tostarp tīkla savienojuma izmaksas, jo tās 
nav konkrēti saistītas ar datu izgūšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 319
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja pēc līguma izbeigšanas 
neatbilstības līgumam dēļ piegādātājs 
nodrošina patērētājam tehniskos līdzekļus 
datu izgūšanai, patērētājam vajadzētu būt 
tiesībām izgūt datus bez maksas, 
piemēram, nemaksājot par parasti 
izmantotā datu formāta izmantošanu, 
izņemot izmaksas, kas patērētājam rodas 
savas digitālās vides izmantošanas laikā, 
tostarp tīkla savienojuma izmaksas, jo tās 
nav konkrēti saistītas ar datu izgūšanu.

(40) Ja pēc līguma izbeigšanas 
neatbilstības līgumam dēļ piegādātājs 
nodrošina patērētājam tehniskos līdzekļus 
personas datu izgūšanai, patērētājam 
vajadzētu būt tiesībām izgūt personas 
datus un saturu, ja tas ir tehniski 
iespējams un pārnesams, bez maksas, 
piemēram, nemaksājot par parasti 
izmantotā datu formāta izmantošanu, 
izņemot izmaksas, kas patērētājam rodas 
savas digitālās vides izmantošanas laikā, 
tostarp tīkla savienojuma izmaksas, jo tās 
nav konkrēti saistītas ar personas datu vai 
satura izgūšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 320
Angel Dzhambazki

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Ja pēc līguma izbeigšanas 
neatbilstības līgumam dēļ piegādātājs 
nodrošina patērētājam tehniskos līdzekļus 
datu izgūšanai, patērētājam vajadzētu būt 
tiesībām izgūt datus bez maksas, 
piemēram, nemaksājot par parasti 
izmantotā datu formāta izmantošanu, 
izņemot izmaksas, kas patērētājam rodas 
savas digitālās vides izmantošanas laikā, 
tostarp tīkla savienojuma izmaksas, jo tās 
nav konkrēti saistītas ar datu izgūšanu.

(40) Ja pēc līguma izbeigšanas 
neatbilstības līgumam dēļ piegādātājs 
nodrošina patērētājam tehniskos līdzekļus 
samērīgi identificējamu un samērīgi 
izgūstamu personas datu izgūšanai, 
patērētājam vajadzētu būt tiesībām izgūt 
šos datus bez maksas, piemēram, 
nemaksājot par parasti izmantotā datu 
formāta izmantošanu, izņemot izmaksas, 
kas patērētājam rodas savas digitālās vides 
izmantošanas laikā, tostarp tīkla 
savienojuma izmaksas, jo tās nav konkrēti 
saistītas ar šo datu izgūšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Ja līgums tiek izbeigts, no 
patērētāja nebūtu jāpieprasa samaksa par 
līgumam neatbilstīgā digitālā satura 
izmantošanu, jo tas patērētājam liegtu 
efektīvu aizsardzību.

(41) Ja līgums tiek izbeigts, no 
patērētāja nebūtu jāpieprasa samaksa par 
līgumam neatbilstīgā digitālā satura 
izmantošanu, jo tas patērētājam liegtu 
efektīvu aizsardzību. Tomēr līguma 
izbeigšanas brīdī būtu jāņem vērā digitālā 
satura vai digitālo pakalpojumu 
iespējamās izmantošanas ekonomiskā 
vērtība. Ciktāl neatbilstība līgumam 
izraisa digitālā satura vai digitālo 
pakalpojumu faktisku nepiemērotību 
izmantošanai, nebūtu jāpieprasa 
kompensācija par izmantošanu.
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Or. de

Pamatojums

Kompensācija par izmantošanu nebūtu jāpieprasa tikai gadījumos, kad digitālais saturs vai 
digitālie pakalpojumi nav piemēroti izmantošanai.

Grozījums Nr. 322
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Ja līgums tiek izbeigts, no 
patērētāja nebūtu jāpieprasa samaksa par 
līgumam neatbilstīgā digitālā satura 
izmantošanu, jo tas patērētājam liegtu 
efektīvu aizsardzību.

(41) Ja līgums tiek izbeigts, no 
patērētāja nebūtu jāpieprasa samaksa par 
līgumam neatbilstīgā digitālā satura vai 
digitālo pakalpojumu izmantošanu, jo tas 
patērētājam liegtu efektīvu aizsardzību.

Or. ro

Grozījums Nr. 323
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Ja līgums tiek izbeigts, no 
patērētāja nebūtu jāpieprasa samaksa par 
līgumam neatbilstīgā digitālā satura 
izmantošanu, jo tas patērētājam liegtu 
efektīvu aizsardzību.

(41) Ja līgums tiek izbeigts, no 
patērētāja nebūtu jāpieprasa samaksa par 
līgumam neatbilstīgā digitālā satura vai 
digitālo pakalpojumu izmantošanu, jo tas 
patērētājam liegtu efektīvu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
41. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Ja līgums tiek izbeigts, no 
patērētāja nebūtu jāpieprasa samaksa par 
līgumam neatbilstīgā digitālā satura 
izmantošanu, jo tas patērētājam liegtu 
efektīvu aizsardzību.

(41) Ja līgums tiek izbeigts, no 
patērētāja nebūtu jāpieprasa samaksa par 
līgumam neatbilstīgā digitālā satura vai 
pakalpojuma izmantošanu, jo tas
patērētājam liegtu efektīvu aizsardzību.

Or. it

Grozījums Nr. 325
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Ņemot vērā nepieciešamību 
līdzsvarot patērētāju un piegādātāju 
likumīgās intereses, ja digitālais saturs, ko
piegādāta kādu laikposmu par samaksu 
naudā, ir par pamatu tiesībām izbeigt 
līgumu, patērētājam vajadzētu būt tiesībām 
izbeigt līgumu tikai par to līguma daļu, kas 
atbilst laikam, kad digitālais saturs 
neatbilda līgumam. Tomēr, ja digitālo 
saturu piegādā par cita veida atlīdzību, 
nevis naudu, daļēja izbeigšana nav 
iespējama, jo nav iespējams proporcionāli 
sadalīt atlīdzinājumu, kas nav nauda.

(42) Ņemot vērā nepieciešamību 
līdzsvarot patērētāju un piegādātāju 
likumīgās intereses, ja digitālais saturs vai 
digitālie pakalpojumi, ko piegādā kādu 
laikposmu par samaksu naudā, ir par 
pamatu tiesībām izbeigt līgumu, 
patērētājam vajadzētu būt tiesībām izbeigt 
līgumu tikai par to līguma daļu, kas atbilst 
laikam, kad digitālais saturs vai digitālie 
pakalpojumi neatbilda līgumam. Tomēr, ja 
digitālo saturu vai digitālos pakalpojumus 
piegādā par cita veida atlīdzību, nevis 
naudu, daļēja izbeigšana nav iespējama, jo 
nav iespējams proporcionāli sadalīt 
atlīdzinājumu, kas nav nauda.

Or. ro

Grozījums Nr. 326
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Ņemot vērā nepieciešamību 
līdzsvarot patērētāju un piegādātāju 
likumīgās intereses, ja digitālais saturs, ko 
piegādāta kādu laikposmu par samaksu 
naudā, ir par pamatu tiesībām izbeigt 
līgumu, patērētājam vajadzētu būt tiesībām 
izbeigt līgumu tikai par to līguma daļu, kas 
atbilst laikam, kad digitālais saturs 
neatbilda līgumam. Tomēr, ja digitālo 
saturu piegādā par cita veida atlīdzību, 
nevis naudu, daļēja izbeigšana nav 
iespējama, jo nav iespējams proporcionāli 
sadalīt atlīdzinājumu, kas nav nauda.

(42) Ņemot vērā nepieciešamību 
līdzsvarot patērētāju un piegādātāju 
likumīgās intereses, ja digitālais saturs vai 
digitālais pakalpojums, ko piegādā kādu 
laikposmu par samaksu naudā, ir par 
pamatu tiesībām izbeigt līgumu, 
patērētājam vajadzētu būt tiesībām izbeigt 
līgumu tikai par to līguma daļu, kas atbilst 
laikam, kad digitālais saturs vai digitālais 
pakalpojums neatbilda līgumam. Tomēr, ja 
digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu 
piegādā par cita veida atlīdzību, proti, 
iespēju iegūt datus, daļēja izbeigšana nav 
iespējama, jo nav iespējams proporcionāli 
sadalīt atlīdzinājumu, kas nav nauda.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Ņemot vērā nepieciešamību 
līdzsvarot patērētāju un piegādātāju 
likumīgās intereses, ja digitālais saturs, ko 
piegādāta kādu laikposmu par samaksu 
naudā, ir par pamatu tiesībām izbeigt 
līgumu, patērētājam vajadzētu būt tiesībām 
izbeigt līgumu tikai par to līguma daļu, kas 
atbilst laikam, kad digitālais saturs 
neatbilda līgumam. Tomēr, ja digitālo 
saturu piegādā par cita veida atlīdzību, 
nevis naudu, daļēja izbeigšana nav 
iespējama, jo nav iespējams proporcionāli 
sadalīt atlīdzinājumu, kas nav nauda.

(42) Ņemot vērā nepieciešamību 
līdzsvarot patērētāju un piegādātāju 
likumīgās intereses, ja digitālais saturs vai 
pakalpojums, ko piegādā kādu laikposmu 
par samaksu naudā, ir par pamatu tiesībām 
izbeigt līgumu, patērētājam vajadzētu būt 
tiesībām izbeigt līgumu tikai par to līguma 
daļu, kas atbilst laikam, kad digitālais 
saturs vai pakalpojums neatbilda līgumam. 
Tomēr, ja digitālo saturu vai pakalpojumu
piegādā par cita veida atlīdzību, nevis 
naudu, daļēja izbeigšana nav iespējama, jo 
nav iespējams proporcionāli sadalīt 
atlīdzinājumu, kas nav nauda.

Or. it
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Grozījums Nr. 328
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Ņemot vērā nepieciešamību 
līdzsvarot patērētāju un piegādātāju 
likumīgās intereses, ja digitālais saturs, ko 
piegādāta kādu laikposmu par samaksu 
naudā, ir par pamatu tiesībām izbeigt 
līgumu, patērētājam vajadzētu būt tiesībām 
izbeigt līgumu tikai par to līguma daļu, kas 
atbilst laikam, kad digitālais saturs 
neatbilda līgumam. Tomēr, ja digitālo 
saturu piegādā par cita veida atlīdzību, 
nevis naudu, daļēja izbeigšana nav 
iespējama, jo nav iespējams proporcionāli 
sadalīt atlīdzinājumu, kas nav nauda.

(42) Ņemot vērā nepieciešamību 
līdzsvarot patērētāju un piegādātāju 
likumīgās intereses, ja digitālais saturs vai 
digitālie pakalpojumi, ko piegādā kādu 
laikposmu par samaksu naudā un ir par 
pamatu tiesībām izbeigt līgumu, 
patērētājam vajadzētu būt tiesībām izbeigt 
līgumu tikai par to līguma daļu, kas atbilst 
laikam, kad digitālais saturs vai digitālie 
pakalpojumi neatbilda līgumam. Tomēr, ja 
digitālo saturu vai digitālos pakalpojumus 
piegādā par iespēju iegūt personas datus 
vai jebkādus citus datus, daļēja izbeigšana 
nav iespējama, jo nav iespējams 
proporcionāli sadalīt šādus datus.

Or. en

Grozījums Nr. 329
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Savas būtības dēļ digitālais saturs 
nenolietojas un nenodilst lietošanas gaitā 
un to biežāk piegādā kādu laikposmu nevis 
kā vienreizēju piegādi. Tāpēc būtu 
pamatoti nenoteikt laikposmu, kurā 
piegādātājam vajadzētu būt atbildīgam par 
neatbilstību, kas pastāv digitālā satura 
piegādes laikā. Attiecīgi dalībvalstīm būtu 
jāatturas no šāda laikposma saglabāšanas 
vai ieviešanas. Dalībvalstīm būtu jāsaglabā 
rīcības brīvība paļauties uz valstī spēkā 
esošajiem noilguma noteikumiem, lai 
nodrošinātu tiesisko noteiktību attiecībā uz 

(43) Savas būtības dēļ digitālo saturu
biežāk piegādā kādu laikposmu nevis kā 
vienreizēju piegādi. Tāpēc attiecībā uz 
digitālo saturu, ko piegādā kādu 
laikposmu ilgtermiņa līgumu ietvaros, 
būtu pamatoti nenoteikt laikposmu, kurā 
piegādātājam vajadzētu būt atbildīgam par 
neatbilstību, kas pastāv digitālā satura 
piegādes laikā. Tomēr attiecībā uz digitālo 
saturu, ko piegādā kā vienreizēju piegādi, 
būtu pamatoti noteikt divu gadu laika 
ierobežojumu no digitālā satura piegādes 
brīža. Attiecīgi dalībvalstīm būtu jāatturas 
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prasījumiem par digitālā satura 
neatbilstību.

no šāda laikposma saglabāšanas vai 
ieviešanas. Dalībvalstīm būtu jāsaglabā 
rīcības brīvība paļauties uz valstī spēkā 
esošajiem noilguma noteikumiem, lai 
nodrošinātu tiesisko noteiktību attiecībā uz 
prasījumiem par digitālā satura 
neatbilstību.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Savas būtības dēļ digitālais saturs 
nenolietojas un nenodilst lietošanas gaitā 
un to biežāk piegādā kādu laikposmu nevis 
kā vienreizēju piegādi. Tāpēc būtu 
pamatoti nenoteikt laikposmu, kurā 
piegādātājam vajadzētu būt atbildīgam par 
neatbilstību, kas pastāv digitālā satura 
piegādes laikā. Attiecīgi dalībvalstīm būtu 
jāatturas no šāda laikposma saglabāšanas 
vai ieviešanas. Dalībvalstīm būtu 
jāsaglabā rīcības brīvība paļauties uz 
valstī spēkā esošajiem noilguma 
noteikumiem, lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību attiecībā uz prasījumiem par 
digitālā satura neatbilstību.

(43) Savas būtības dēļ digitālais saturs 
vai digitālais pakalpojums, ja vien to 
nepiegādā kā materiālo preču ietverto 
programmatūru vai palīgprogrammatūru, 
nenolietojas un nenodilst lietošanas gaitā 
un to biežāk piegādā kādu laikposmu nevis 
kā vienreizēju piegādi. Tāpēc būtu 
pamatoti nenoteikt laikposmu, kurā 
piegādātājam vajadzētu būt atbildīgam par 
neatbilstību, kas pastāv digitālā satura 
piegādes laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Notis Marias

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Savas būtības dēļ digitālais saturs 
nenolietojas un nenodilst lietošanas gaitā 
un to biežāk piegādā kādu laikposmu nevis 
kā vienreizēju piegādi. Tāpēc būtu 
pamatoti nenoteikt laikposmu, kurā 
piegādātājam vajadzētu būt atbildīgam par 
neatbilstību, kas pastāv digitālā satura 
piegādes laikā. Attiecīgi dalībvalstīm būtu 
jāatturas no šāda laikposma saglabāšanas 
vai ieviešanas. Dalībvalstīm būtu jāsaglabā 
rīcības brīvība paļauties uz valstī spēkā 
esošajiem noilguma noteikumiem, lai 
nodrošinātu tiesisko noteiktību attiecībā uz 
prasījumiem par digitālā satura 
neatbilstību.

(43) Savas būtības dēļ digitālais saturs 
nenolietojas un nenodilst lietošanas gaitā 
un to biežāk piegādā kādu laikposmu nevis 
kā vienreizēju piegādi. Tāpēc būtu 
pamatoti nenoteikt laikposmu, kurā 
piegādātājam vajadzētu būt atbildīgam par 
neatbilstību, kas pastāv digitālā satura 
piegādes laikā. Attiecīgi dalībvalstīm būtu 
jāatturas no šāda laikposma saglabāšanas 
vai ieviešanas. Dalībvalstīm būtu jāsaglabā 
rīcības brīvība izmantot attiecīgās valsts 
vispārējās līgumtiesības un paļauties uz 
valstī spēkā esošajiem noilguma 
noteikumiem, lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību attiecībā uz prasījumiem par 
digitālā satura neatbilstību.

Or. el

Grozījums Nr. 332
Inese Vaidere

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Savas būtības dēļ digitālais saturs 
nenolietojas un nenodilst lietošanas gaitā 
un to biežāk piegādā kādu laikposmu nevis 
kā vienreizēju piegādi. Tāpēc būtu 
pamatoti nenoteikt laikposmu, kurā
piegādātājam vajadzētu būt atbildīgam par 
neatbilstību, kas pastāv digitālā satura 
piegādes laikā. Attiecīgi dalībvalstīm būtu 
jāatturas no šāda laikposma saglabāšanas 
vai ieviešanas. Dalībvalstīm būtu 
jāsaglabā rīcības brīvība paļauties uz 
valstī spēkā esošajiem noilguma 
noteikumiem, lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību attiecībā uz prasījumiem par 
digitālā satura neatbilstību.

(43) Savas būtības dēļ digitālo saturu
biežāk piegādā kādu laikposmu nevis kā 
vienreizēju piegādi. Tāpēc gadījumos, 
kuros līgums paredz vienreizēju piegādi, 
piegādātājs ir atbildīgs par neatbilstību, 
kas atklājas divu gadu laikā no piegādes 
brīža. Gadījumos, kuros līgums paredz 
vairāk nekā tikai vienreizēju piegādi vai 
pastāvīgu piegādi, piegādātājam vajadzētu 
būt atbildīgam par neatbilstību, kas
atklājas līguma darbības laikā.

Or. en
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Grozījums Nr. 333
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Savas būtības dēļ digitālais saturs 
nenolietojas un nenodilst lietošanas gaitā 
un to biežāk piegādā kādu laikposmu nevis 
kā vienreizēju piegādi. Tāpēc būtu 
pamatoti nenoteikt laikposmu, kurā 
piegādātājam vajadzētu būt atbildīgam par 
neatbilstību, kas pastāv digitālā satura 
piegādes laikā. Attiecīgi dalībvalstīm būtu 
jāatturas no šāda laikposma saglabāšanas 
vai ieviešanas. Dalībvalstīm būtu jāsaglabā 
rīcības brīvība paļauties uz valstī spēkā 
esošajiem noilguma noteikumiem, lai 
nodrošinātu tiesisko noteiktību attiecībā uz 
prasījumiem par digitālā satura 
neatbilstību.

(43) Savas būtības dēļ digitālais saturs 
vai pakalpojums nenolietojas un nenodilst 
lietošanas gaitā un to biežāk piegādā kādu 
laikposmu nevis kā vienreizēju piegādi. 
Tāpēc būtu pamatoti nenoteikt laikposmu, 
kurā piegādātājam vajadzētu būt 
atbildīgam par neatbilstību, kas pastāv
digitālā satura piegādes laikā. Attiecīgi 
dalībvalstīm būtu jāatturas no šāda 
laikposma saglabāšanas vai ieviešanas. 
Dalībvalstīm būtu jāsaglabā rīcības brīvība 
paļauties uz valstī spēkā esošajiem 
noilguma noteikumiem, lai nodrošinātu 
tiesisko noteiktību attiecībā uz prasījumiem 
par digitālā satura neatbilstību.

Or. it

Grozījums Nr. 334
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Savas būtības dēļ digitālais saturs 
nenolietojas un nenodilst lietošanas gaitā 
un to biežāk piegādā kādu laikposmu 
nevis kā vienreizēju piegādi. Tāpēc būtu 
pamatoti nenoteikt laikposmu, kurā 
piegādātājam vajadzētu būt atbildīgam par 
neatbilstību, kas pastāv digitālā satura 
piegādes laikā. Attiecīgi dalībvalstīm būtu 
jāatturas no šāda laikposma saglabāšanas 
vai ieviešanas. Dalībvalstīm būtu jāsaglabā 
rīcības brīvība paļauties uz valstī spēkā 

(43) Arī digitālais saturs var nolietoties.
Turklāt to var skart ārēja ietekme, kam ir 
būtiska nozīme saistībā ar digitālā satura 
atbilstību līgumam. Tāpēc būtu pamatoti 
noteikt laikposmu, kurā piegādātājam 
vajadzētu būt atbildīgam par neatbilstību, 
kas pastāv digitālā satura piegādes laikā. 
Turklāt dalībvalstīm būtu jāsaglabā rīcības 
brīvība paļauties uz valstī spēkā esošajiem 
noilguma noteikumiem, lai nodrošinātu 
tiesisko noteiktību attiecībā uz prasījumiem 
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esošajiem noilguma noteikumiem, lai 
nodrošinātu tiesisko noteiktību attiecībā uz 
prasījumiem par digitālā satura 
neatbilstību.

par digitālā satura neatbilstību.

Or. de

Grozījums Nr. 335
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Savas būtības dēļ digitālais saturs 
nenolietojas un nenodilst lietošanas gaitā 
un to biežāk piegādā kādu laikposmu 
nevis kā vienreizēju piegādi. Tāpēc būtu 
pamatoti nenoteikt laikposmu, kurā 
piegādātājam vajadzētu būt atbildīgam par 
neatbilstību, kas pastāv digitālā satura 
piegādes laikā. Attiecīgi dalībvalstīm būtu 
jāatturas no šāda laikposma saglabāšanas 
vai ieviešanas. Dalībvalstīm būtu jāsaglabā 
rīcības brīvība paļauties uz valstī spēkā 
esošajiem noilguma noteikumiem, lai 
nodrošinātu tiesisko noteiktību attiecībā uz 
prasījumiem par digitālā satura 
neatbilstību.

(43) Lai nodrošinātu noteikumu 
atbilstību acquis, būtu pamatoti noteikt 
divu gadu laikposmu, kurā piegādātājam 
vajadzētu būt atbildīgam par neatbilstību, 
kas pastāv digitālā satura vai digitālā 
pakalpojuma piegādes laikā. Dalībvalstīm 
būtu jāsaglabā rīcības brīvība paļauties uz 
valstī spēkā esošajiem noilguma 
noteikumiem, lai nodrošinātu tiesisko 
noteiktību attiecībā uz prasījumiem par 
digitālā satura vai digitālo pakalpojumu 
neatbilstību, tomēr šiem noteikumiem 
nevajadzētu paredzēt noilguma periodu, 
kas ir īsāks par diviem gadiem no 
attiecīgā atbilstības līgumam noteikšanas 
brīža.

Or. en

Grozījums Nr. 336
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Piegādātāja atbildības par 
zaudējumiem princips ir līgumu par 
digitālā satura piegādi būtisks elements. 

svītrots
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Lai palielinātu patērētāju ticību 
digitālajam saturam, šo principu 
nepieciešams regulēt Savienības līmenī, 
lai nodrošinātu, ka patērētāji necieš 
kaitējumu, ja viņu aparatūru vai 
programmatūru ir sabojājis līgumam 
neatbilstošs digitālais saturs. Tādēļ 
patērētājiem vajadzētu būt tiesībām 
saņemt kompensāciju par patērētāja 
digitālajai videi nodarīto kaitējumu 
līgumam neatbilstīga digitālā satura dēļ 
vai digitālā satura nepiegādāšanas dēļ. 
Taču dalībvalstīm būtu jānosaka detalizēti 
nosacījumi tiesību uz zaudējumu atlīdzību 
izmantošanai, vienlaikus ņemot vērā, ka 
atlaides nākotnes digitālā satura 
piegādēm, jo īpaši, kad piegādātāji tās 
piedāvā kā vienīgo kompensāciju par 
zaudējumiem, ne vienmēr nodrošina 
patērētājam situāciju, kādā patērētājs 
būtu bijis, ja digitālais saturs būtu 
pienācīgi piegādāts un atbilstu līgumam.

Or. en

Grozījums Nr. 337
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Piegādātāja atbildības par 
zaudējumiem princips ir līgumu par 
digitālā satura piegādi būtisks elements. 
Lai palielinātu patērētāju ticību digitālajam 
saturam, šo principu nepieciešams regulēt 
Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka 
patērētāji necieš kaitējumu, ja viņu 
aparatūru vai programmatūru ir sabojājis 
līgumam neatbilstošs digitālais saturs. 
Tādēļ patērētājiem vajadzētu būt tiesībām 
saņemt kompensāciju par patērētāja 
digitālajai videi nodarīto kaitējumu 
līgumam neatbilstīga digitālā satura dēļ vai 
digitālā satura nepiegādāšanas dēļ. Taču 

(44) Piegādātāja atbildības par 
zaudējumiem princips ir līgumu par 
digitālā satura piegādi būtisks elements. 
Lai palielinātu patērētāju ticību digitālajam 
saturam, šo principu nepieciešams regulēt 
Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka 
patērētāji necieš kaitējumu, ja viņu 
aparatūru vai programmatūru ir sabojājis 
līgumam neatbilstošs digitālais saturs. 
Tādēļ patērētājiem vajadzētu būt tiesībām 
saņemt kompensāciju par patērētāja 
digitālajai videi nodarīto kaitējumu 
līgumam neatbilstīga digitālā satura dēļ vai 
digitālā satura nepiegādāšanas dēļ. Taču 
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dalībvalstīm būtu jānosaka detalizēti 
nosacījumi tiesību uz zaudējumu atlīdzību 
izmantošanai, vienlaikus ņemot vērā, ka 
atlaides nākotnes digitālā satura piegādēm, 
jo īpaši, kad piegādātāji tās piedāvā kā 
vienīgo kompensāciju par zaudējumiem, ne 
vienmēr nodrošina patērētājam situāciju, 
kādā patērētājs būtu bijis, ja digitālais 
saturs būtu pienācīgi piegādāts un atbilstu 
līgumam.

dalībvalstīm būtu jānosaka detalizēti 
nosacījumi tiesību uz zaudējumu atlīdzību 
izmantošanai, vienlaikus ņemot vērā, ka 
atlaides nākotnes digitālā satura piegādēm, 
jo īpaši, kad piegādātāji tās piedāvā kā 
vienīgo kompensāciju par zaudējumiem, ne 
vienmēr nodrošina patērētājam situāciju, 
kādā patērētājs būtu bijis, ja digitālais 
saturs būtu pienācīgi piegādāts un atbilstu 
līgumam. Pieņemot šos noteikumus, 
dalībvalstīm būtu jāsniedz iespēja 
paredzēt zemāku vai augstāku atbildības 
pakāpi par zaudējumiem, lai nošķirtu 
piegādātājus, kuri ir darījuši visu 
iespējamo, lai ierobežotu zaudējumu 
rašanās iespēju, piemēram, ievērojot 
nozares paraugprakses kodeksu, drošības 
pamatprasības vai starptautiskos 
standartus, no piegādātājiem, kuri ir 
bijuši nolaidīgi šajā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 338
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Piegādātāja atbildības par 
zaudējumiem princips ir līgumu par 
digitālā satura piegādi būtisks elements. 
Lai palielinātu patērētāju ticību digitālajam 
saturam, šo principu nepieciešams regulēt 
Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka 
patērētāji necieš kaitējumu, ja viņu 
aparatūru vai programmatūru ir sabojājis 
līgumam neatbilstošs digitālais saturs. 
Tādēļ patērētājiem vajadzētu būt tiesībām 
saņemt kompensāciju par patērētāja 
digitālajai videi nodarīto kaitējumu 
līgumam neatbilstīga digitālā satura dēļ vai 
digitālā satura nepiegādāšanas dēļ. Taču 
dalībvalstīm būtu jānosaka detalizēti 
nosacījumi tiesību uz zaudējumu atlīdzību 

(44) Piegādātāja atbildības par 
zaudējumiem princips ir līgumu par 
digitālā satura vai digitālo pakalpojumu 
piegādi būtisks elements. Lai palielinātu 
patērētāju ticību digitālajam saturam un 
digitālajiem pakalpojumiem, šo principu 
nepieciešams regulēt Savienības līmenī, lai 
nodrošinātu, ka patērētāji necieš kaitējumu, 
ja viņu aparatūru vai programmatūru ir 
sabojājis līgumam neatbilstošs digitālais 
saturs vai digitālie pakalpojumi. Tādēļ 
patērētājiem vajadzētu būt tiesībām saņemt 
kompensāciju par patērētāja digitālajai 
videi nodarīto kaitējumu līgumam 
neatbilstīga digitālā satura vai digitālo 
pakalpojumu dēļ vai digitālā satura 
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izmantošanai, vienlaikus ņemot vērā, ka 
atlaides nākotnes digitālā satura piegādēm, 
jo īpaši, kad piegādātāji tās piedāvā kā 
vienīgo kompensāciju par zaudējumiem, ne 
vienmēr nodrošina patērētājam situāciju, 
kādā patērētājs būtu bijis, ja digitālais 
saturs būtu pienācīgi piegādāts un atbilstu 
līgumam.

nepiegādāšanas dēļ. Taču dalībvalstīm būtu 
jānosaka detalizēti nosacījumi tiesību uz 
zaudējumu atlīdzību izmantošanai, 
vienlaikus ņemot vērā, ka atlaides nākotnes 
digitālā satura piegādēm, jo īpaši, kad 
piegādātāji tās piedāvā kā vienīgo 
kompensāciju par zaudējumiem, ne 
vienmēr nodrošina patērētājam situāciju, 
kādā patērētājs būtu bijis, ja digitālais 
saturs vai digitālie pakalpojumi būtu 
pienācīgi piegādāts un atbilstu līgumam.

Or. ro

Grozījums Nr. 339
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, 
Marc Tarabella, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Piegādātāja atbildības par 
zaudējumiem princips ir līgumu par 
digitālā satura piegādi būtisks elements. 
Lai palielinātu patērētāju ticību digitālajam 
saturam, šo principu nepieciešams regulēt 
Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka 
patērētāji necieš kaitējumu, ja viņu 
aparatūru vai programmatūru ir sabojājis 
līgumam neatbilstošs digitālais saturs. 
Tādēļ patērētājiem vajadzētu būt tiesībām 
saņemt kompensāciju par patērētāja 
digitālajai videi nodarīto kaitējumu 
līgumam neatbilstīga digitālā satura dēļ vai 
digitālā satura nepiegādāšanas dēļ. Taču 
dalībvalstīm būtu jānosaka detalizēti 
nosacījumi tiesību uz zaudējumu atlīdzību 
izmantošanai, vienlaikus ņemot vērā, ka 
atlaides nākotnes digitālā satura piegādēm, 
jo īpaši, kad piegādātāji tās piedāvā kā 
vienīgo kompensāciju par zaudējumiem, ne 
vienmēr nodrošina patērētājam situāciju, 
kādā patērētājs būtu bijis, ja digitālais 
saturs būtu pienācīgi piegādāts un atbilstu 

(44) Piegādātāja atbildības par 
zaudējumiem princips ir līgumu par 
digitālā satura piegādi būtisks elements. 
Lai palielinātu patērētāju ticību digitālajam 
saturam, šo principu nepieciešams regulēt 
Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka 
patērētāji necieš kaitējumu, ja viņu 
aparatūru vai programmatūru ir sabojājis 
līgumam neatbilstošs digitālais saturs vai 
digitālie pakalpojumi. Tādēļ patērētājiem 
vajadzētu būt tiesībām saņemt 
kompensāciju par patērētāja digitālajai 
videi nodarīto būtisko kaitējumu un 
tādējādi radītiem nemateriāliem 
zaudējumiem līgumam neatbilstīga digitālā 
satura dēļ vai digitālā satura vai digitālā 
pakalpojuma nepiegādāšanas dēļ saskaņā 
ar vispārējo principu, ka prasītājs ir 
tiesīgs prasīt tādas situācijas 
nodrošināšanu, kādā tas būtu bijis, ja 
apstākļi, kas radīja šādu kaitējumu, 
nebūtu radušies. Taču dalībvalstīm būtu 
jānosaka detalizēti nosacījumi tiesību uz 
zaudējumu atlīdzību izmantošanai, 
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līgumam. vienlaikus ņemot vērā, ka atlaides nākotnes 
digitālā satura piegādēm, jo īpaši, kad 
piegādātāji tās piedāvā kā vienīgo 
kompensāciju par zaudējumiem, ne 
vienmēr nodrošina patērētājam situāciju, 
kādā patērētājs būtu bijis, ja digitālais 
saturs būtu pienācīgi piegādāts un atbilstu 
līgumam.

Or. en

Grozījums Nr. 340
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Piegādātāja atbildības par 
zaudējumiem princips ir līgumu par 
digitālā satura piegādi būtisks elements. 
Lai palielinātu patērētāju ticību 
digitālajam saturam, šo principu 
nepieciešams regulēt Savienības līmenī, 
lai nodrošinātu, ka patērētāji necieš
kaitējumu, ja viņu aparatūru vai 
programmatūru ir sabojājis līgumam 
neatbilstošs digitālais saturs. Tādēļ 
patērētājiem vajadzētu būt tiesībām saņemt 
kompensāciju par patērētāja digitālajai 
videi nodarīto kaitējumu līgumam 
neatbilstīga digitālā satura dēļ vai digitālā 
satura nepiegādāšanas dēļ. Taču 
dalībvalstīm būtu jānosaka detalizēti 
nosacījumi tiesību uz zaudējumu atlīdzību 
izmantošanai, vienlaikus ņemot vērā, ka 
atlaides nākotnes digitālā satura piegādēm, 
jo īpaši, kad piegādātāji tās piedāvā kā 
vienīgo kompensāciju par zaudējumiem, ne 
vienmēr nodrošina patērētājam situāciju, 
kādā patērētājs būtu bijis, ja digitālais 
saturs būtu pienācīgi piegādāts un atbilstu 
līgumam.

(44) Piegādātāja atbildības par 
zaudējumiem princips ir līgumu par 
digitālā satura piegādi būtisks elements. 
Patērētājiem nevajadzētu ciest kaitējumu, 
ja viņu aparatūru vai programmatūru ir 
sabojājis līgumam neatbilstošs digitālais 
saturs. Tādēļ patērētājiem vajadzētu būt 
tiesībām saņemt kompensāciju par viņiem
nodarīto kaitējumu līgumam neatbilstīga 
digitālā satura dēļ vai digitālā satura 
nepiegādāšanas dēļ. Taču dalībvalstīm būtu 
jānosaka detalizēti nosacījumi tiesību uz 
zaudējumu atlīdzību izmantošanai, 
vienlaikus ņemot vērā, ka atlaides nākotnes 
digitālā satura piegādēm, jo īpaši, kad 
piegādātāji tās piedāvā kā vienīgo 
kompensāciju par zaudējumiem, ne 
vienmēr nodrošina patērētājam situāciju, 
kādā patērētājs būtu bijis, ja digitālais 
saturs būtu pienācīgi piegādāts un atbilstu 
līgumam.

Or. en
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Grozījums Nr. 341
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Piegādātāja atbildības par 
zaudējumiem princips ir līgumu par 
digitālā satura piegādi būtisks elements. 
Lai palielinātu patērētāju ticību digitālajam 
saturam, šo principu nepieciešams regulēt 
Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka 
patērētāji necieš kaitējumu, ja viņu 
aparatūru vai programmatūru ir sabojājis 
līgumam neatbilstošs digitālais saturs. 
Tādēļ patērētājiem vajadzētu būt tiesībām 
saņemt kompensāciju par patērētāja 
digitālajai videi nodarīto kaitējumu 
līgumam neatbilstīga digitālā satura dēļ vai 
digitālā satura nepiegādāšanas dēļ. Taču 
dalībvalstīm būtu jānosaka detalizēti 
nosacījumi tiesību uz zaudējumu atlīdzību 
izmantošanai, vienlaikus ņemot vērā, ka 
atlaides nākotnes digitālā satura piegādēm, 
jo īpaši, kad piegādātāji tās piedāvā kā 
vienīgo kompensāciju par zaudējumiem, ne 
vienmēr nodrošina patērētājam situāciju, 
kādā patērētājs būtu bijis, ja digitālais 
saturs būtu pienācīgi piegādāts un atbilstu 
līgumam.

(44) Piegādātāja atbildības par 
zaudējumiem princips ir līgumu par 
digitālā satura vai pakalpojuma piegādi 
būtisks elements. Lai palielinātu patērētāju 
ticību digitālajam saturam un 
pakalpojumiem, šo principu nepieciešams 
regulēt Savienības līmenī, lai nodrošinātu, 
ka patērētāji necieš kaitējumu, ja viņu 
aparatūru vai programmatūru ir sabojājis 
līgumam neatbilstošs digitālais saturs vai 
pakalpojumi. Tādēļ patērētājiem vajadzētu 
būt tiesībām saņemt kompensāciju par 
patērētāja digitālajai videi nodarīto 
kaitējumu līgumam neatbilstīga digitālā 
satura dēļ vai digitālā satura vai 
pakalpojuma nepiegādāšanas dēļ. Taču 
dalībvalstīm būtu jānosaka detalizēti 
nosacījumi tiesību uz zaudējumu atlīdzību 
izmantošanai, vienlaikus ņemot vērā, ka 
atlaides nākotnes digitālā satura piegādēm, 
jo īpaši, kad piegādātāji tās piedāvā kā 
vienīgo kompensāciju par zaudējumiem, ne 
vienmēr nodrošina patērētājam situāciju, 
kādā patērētājs būtu bijis, ja digitālais 
saturs vai pakalpojums būtu pienācīgi 
piegādāts un atbilstu līgumam.

Or. it

Grozījums Nr. 342
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(44) Piegādātāja atbildības par 
zaudējumiem princips ir līgumu par 
digitālā satura piegādi būtisks elements. 
Lai palielinātu patērētāju ticību digitālajam 
saturam, šo principu nepieciešams regulēt 
Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka 
patērētāji necieš kaitējumu, ja viņu 
aparatūru vai programmatūru ir sabojājis 
līgumam neatbilstošs digitālais saturs. 
Tādēļ patērētājiem vajadzētu būt tiesībām 
saņemt kompensāciju par patērētāja 
digitālajai videi nodarīto kaitējumu 
līgumam neatbilstīga digitālā satura dēļ vai 
digitālā satura nepiegādāšanas dēļ. Taču 
dalībvalstīm būtu jānosaka detalizēti 
nosacījumi tiesību uz zaudējumu atlīdzību 
izmantošanai, vienlaikus ņemot vērā, ka 
atlaides nākotnes digitālā satura piegādēm, 
jo īpaši, kad piegādātāji tās piedāvā kā 
vienīgo kompensāciju par zaudējumiem, ne 
vienmēr nodrošina patērētājam situāciju, 
kādā patērētājs būtu bijis, ja digitālais 
saturs būtu pienācīgi piegādāts un atbilstu 
līgumam.

(44) Piegādātāja atbildības par 
zaudējumiem princips ir līgumu par 
digitālā satura piegādi būtisks elements. 
Lai palielinātu patērētāju ticību digitālajam 
saturam, šo principu nepieciešams regulēt 
Savienības līmenī, lai nodrošinātu, ka 
patērētāji necieš kaitējumu, ja viņu 
aparatūru vai programmatūru ir sabojājis 
līgumam neatbilstošs digitālais saturs. 
Tādēļ patērētājiem vajadzētu būt tiesībām 
saņemt kompensāciju par viņiem nodarīto 
kaitējumu līgumam neatbilstīga digitālā 
satura dēļ vai digitālā satura 
nepiegādāšanas dēļ. Taču dalībvalstīm būtu 
jānosaka detalizēti nosacījumi tiesību uz 
zaudējumu atlīdzību izmantošanai, 
vienlaikus ņemot vērā, ka atlaides nākotnes 
digitālā satura piegādēm, jo īpaši, kad 
piegādātāji tās piedāvā kā vienīgo 
kompensāciju par zaudējumiem, ne 
vienmēr nodrošina patērētājam situāciju, 
kādā patērētājs būtu bijis, ja digitālais 
saturs būtu pienācīgi piegādāts un atbilstu 
līgumam.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Tehnoloģisko un citu iemeslu dēļ 
piegādātājs ar būt motivēts mainīt digitālā 
satura funkcijas, kas tiek piegādāts kādu 
laikposmu. Šīs izmaiņas parasti sniedz 
patērētājam labumu, jo uzlabo digitālo 
saturu. Attiecīgi līgumslēdzējas puses var 
iekļaut līgumā attiecīgas klauzulas, kas ļauj 
piegādātājam veikt modifikācijas. Tomēr, 
gadījumos, kas šādas modifikācijas 
negatīvi ietekmē patērētāja gūto labumu 
no digitālā satura galvenās veiktspējas 
funkcijas, tās var izjaukt līguma līdzsvaru 

(45) Tehnoloģisko un citu iemeslu dēļ 
piegādātājs ar būt motivēts mainīt digitālā 
satura funkcijas, kas tiek piegādāts kādu 
laikposmu. Šīs izmaiņas parasti sniedz 
patērētājam labumu, jo uzlabo digitālo 
saturu. Attiecīgi līgumslēdzējas puses var 
iekļaut līgumā attiecīgas klauzulas, kas ļauj 
piegādātājam veikt modifikācijas. Tomēr, 
gadījumos, kad modifikācijas maina
digitālā satura galvenās veiktspējas 
funkcijas, tās var izjaukt līguma līdzsvaru 
vai veiktspējas būtību līguma ietvaros 
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vai veiktspējas būtību līguma ietvaros 
tiktāl, ka patērētājs iespējams nebūtu 
noslēdzis līgumu. Tāpēc šādos gadījumos 
modifikācijām jābūt pakļautām konkrētiem 
nosacījumiem.

tiktāl, ka patērētājs iespējams nebūtu 
noslēdzis līgumu. Tāpēc šādos gadījumos 
modifikācijām jābūt pakļautām konkrētiem 
nosacījumiem un tām nevajadzētu 
vienpusēji un bez nepamatota iemesla 
mainīt digitālā satura atbilstību līgumam.

Or. en

Grozījums Nr. 344
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Tehnoloģisko un citu iemeslu dēļ 
piegādātājs ar būt motivēts mainīt digitālā 
satura funkcijas, kas tiek piegādāts kādu 
laikposmu. Šīs izmaiņas parasti sniedz 
patērētājam labumu, jo uzlabo digitālo 
saturu. Attiecīgi līgumslēdzējas puses var 
iekļaut līgumā attiecīgas klauzulas, kas ļauj 
piegādātājam veikt modifikācijas. Tomēr, 
gadījumos, kas šādas modifikācijas 
negatīvi ietekmē patērētāja gūto labumu no 
digitālā satura galvenās veiktspējas 
funkcijas, tās var izjaukt līguma līdzsvaru 
vai veiktspējas būtību līguma ietvaros 
tiktāl, ka patērētājs iespējams nebūtu 
noslēdzis līgumu. Tāpēc šādos gadījumos 
modifikācijām jābūt pakļautām konkrētiem 
nosacījumiem.

(45) Tehnoloģisko un citu iemeslu dēļ 
piegādātājs ar būt motivēts mainīt digitālā 
satura vai digitālo pakalpojumu funkcijas, 
kas tiek piegādāts kādu laikposmu. Šīs 
izmaiņas parasti sniedz patērētājam 
labumu, jo uzlabo digitālo saturu vai 
digitālos pakalpojumus. Attiecīgi 
līgumslēdzējas puses var iekļaut līgumā 
attiecīgas klauzulas, kas ļauj piegādātājam 
veikt modifikācijas. Tomēr, gadījumos, 
kad šādas modifikācijas negatīvi ietekmē 
patērētāja gūto labumu no digitālā satura 
vai digitālo pakalpojumu galvenās 
veiktspējas funkcijas, tās var izjaukt 
līguma līdzsvaru vai veiktspējas būtību 
līguma ietvaros tiktāl, ka patērētājs 
iespējams nebūtu noslēdzis līgumu. Tāpēc 
šādos gadījumos modifikācijām jābūt 
pakļautām konkrētiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Tehnoloģisko un citu iemeslu dēļ 
piegādātājs ar būt motivēts mainīt digitālā 
satura funkcijas, kas tiek piegādāts kādu 
laikposmu. Šīs izmaiņas parasti sniedz 
patērētājam labumu, jo uzlabo digitālo 
saturu. Attiecīgi līgumslēdzējas puses var 
iekļaut līgumā attiecīgas klauzulas, kas ļauj 
piegādātājam veikt modifikācijas. Tomēr, 
gadījumos, kas šādas modifikācijas 
negatīvi ietekmē patērētāja gūto labumu no 
digitālā satura galvenās veiktspējas 
funkcijas, tās var izjaukt līguma līdzsvaru 
vai veiktspējas būtību līguma ietvaros 
tiktāl, ka patērētājs iespējams nebūtu 
noslēdzis līgumu. Tāpēc šādos gadījumos 
modifikācijām jābūt pakļautām konkrētiem 
nosacījumiem.

(45) Tehnoloģisko un citu iemeslu dēļ 
piegādātājs ar būt motivēts mainīt digitālā 
satura vai digitālo pakalpojumu funkcijas, 
kas tiek piegādāts kādu laikposmu. Šīs 
izmaiņas parasti sniedz patērētājam 
labumu, jo uzlabo digitālo saturu vai 
digitālos pakalpojumus. Attiecīgi 
līgumslēdzējas puses var iekļaut līgumā 
attiecīgas klauzulas, kas ļauj piegādātājam 
veikt modifikācijas. Tomēr, gadījumos, 
kad šādas modifikācijas negatīvi ietekmē 
patērētāja gūto labumu no digitālā satura 
vai digitālo pakalpojumu galvenās 
veiktspējas funkcijas, tās var izjaukt 
līguma līdzsvaru vai veiktspējas būtību 
līguma ietvaros tiktāl, ka patērētājs 
iespējams nebūtu noslēdzis līgumu. Tāpēc 
šādos gadījumos modifikācijām jābūt 
pakļautām konkrētiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Tehnoloģisko un citu iemeslu dēļ 
piegādātājs ar būt motivēts mainīt digitālā 
satura funkcijas, kas tiek piegādāts kādu 
laikposmu. Šīs izmaiņas parasti sniedz 
patērētājam labumu, jo uzlabo digitālo 
saturu. Attiecīgi līgumslēdzējas puses var 
iekļaut līgumā attiecīgas klauzulas, kas ļauj 
piegādātājam veikt modifikācijas. Tomēr, 
gadījumos, kas šādas modifikācijas 
negatīvi ietekmē patērētāja gūto labumu no 
digitālā satura galvenās veiktspējas 
funkcijas, tās var izjaukt līguma līdzsvaru 
vai veiktspējas būtību līguma ietvaros 
tiktāl, ka patērētājs iespējams nebūtu 

(45) Tehnoloģisko un citu iemeslu dēļ 
piegādātājs ar būt motivēts mainīt digitālā 
satura vai pakalpojuma funkcijas, kas tiek 
piegādāts kādu laikposmu. Šīs izmaiņas 
parasti sniedz patērētājam labumu, jo 
uzlabo digitālo saturu vai pakalpojumu. 
Attiecīgi līgumslēdzējas puses var iekļaut 
līgumā attiecīgas klauzulas, kas ļauj 
piegādātājam veikt modifikācijas. Tomēr, 
gadījumos, kad šādas modifikācijas 
negatīvi ietekmē patērētāja gūto labumu no 
digitālā satura vai pakalpojuma galvenās 
veiktspējas funkcijas, tās var izjaukt 
līguma līdzsvaru vai veiktspējas būtību 
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noslēdzis līgumu. Tāpēc šādos gadījumos 
modifikācijām jābūt pakļautām konkrētiem 
nosacījumiem.

līguma ietvaros tiktāl, ka patērētājs 
iespējams nebūtu noslēdzis līgumu. Tāpēc 
šādos gadījumos modifikācijām jābūt 
pakļautām konkrētiem nosacījumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 347
Angel Dzhambazki

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Tehnoloģisko un citu iemeslu dēļ 
piegādātājs ar būt motivēts mainīt digitālā 
satura funkcijas, kas tiek piegādāts kādu 
laikposmu. Šīs izmaiņas parasti sniedz 
patērētājam labumu, jo uzlabo digitālo 
saturu. Attiecīgi līgumslēdzējas puses var 
iekļaut līgumā attiecīgas klauzulas, kas ļauj 
piegādātājam veikt modifikācijas. Tomēr, 
gadījumos, kas šādas modifikācijas 
negatīvi ietekmē patērētāja gūto labumu 
no digitālā satura galvenās veiktspējas 
funkcijas, tās var izjaukt līguma līdzsvaru 
vai veiktspējas būtību līguma ietvaros 
tiktāl, ka patērētājs iespējams nebūtu 
noslēdzis līgumu. Tāpēc šādos gadījumos 
modifikācijām jābūt pakļautām konkrētiem 
nosacījumiem.

(45) Tehnoloģisko un citu iemeslu dēļ 
piegādātājs ar būt motivēts mainīt digitālā 
satura funkcijas, kas tiek piegādāts kādu 
laikposmu. Šīs izmaiņas parasti sniedz 
patērētājam labumu, jo uzlabo digitālo 
saturu. Attiecīgi līgumslēdzējas puses var 
iekļaut līgumā attiecīgas klauzulas, kas ļauj 
piegādātājam veikt modifikācijas. Tomēr, 
gadījumos, kad šādas modifikācijas tiek 
veiktas tādēļ, ka piegādātais digitālais 
saturs vairs neatbilst piegādātāja 
sākotnēji sniegtajam aprakstam, tās var 
izjaukt līguma līdzsvaru vai veiktspējas 
būtību līguma ietvaros tiktāl, ka patērētājs 
iespējams nebūtu noslēdzis līgumu. Tāpēc 
šādos gadījumos modifikācijām jābūt 
pakļautām konkrētiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Tehnoloģisko un citu iemeslu dēļ 
piegādātājs ar būt motivēts mainīt digitālā 

(45) Tehnoloģisko un citu iemeslu dēļ 
piegādātājs ar būt motivēts mainīt digitālā 
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satura funkcijas, kas tiek piegādāts kādu 
laikposmu. Šīs izmaiņas parasti sniedz 
patērētājam labumu, jo uzlabo digitālo 
saturu. Attiecīgi līgumslēdzējas puses var 
iekļaut līgumā attiecīgas klauzulas, kas ļauj 
piegādātājam veikt modifikācijas. Tomēr, 
gadījumos, kas šādas modifikācijas 
negatīvi ietekmē patērētāja gūto labumu no 
digitālā satura galvenās veiktspējas
funkcijas, tās var izjaukt līguma līdzsvaru 
vai veiktspējas būtību līguma ietvaros 
tiktāl, ka patērētājs iespējams nebūtu 
noslēdzis līgumu. Tāpēc šādos gadījumos 
modifikācijām jābūt pakļautām konkrētiem 
nosacījumiem.

satura funkcijas, kas tiek piegādāts kādu 
laikposmu. Šīs izmaiņas parasti sniedz 
patērētājam labumu, jo uzlabo digitālo 
saturu. Attiecīgi līgumslēdzējas puses var 
iekļaut līgumā attiecīgas klauzulas, kas ļauj 
piegādātājam veikt modifikācijas. Tomēr, 
gadījumos, kad šādas modifikācijas 
negatīvi ietekmē patērētāja gūto labumu no 
digitālā satura galvenās funkcijas, riskējot
izjaukt līguma līdzsvaru vai veiktspējas 
būtību līguma ietvaros tiktāl, ka patērētājs 
iespējams nebūtu noslēdzis līgumu, tām 
jābūt pakļautām konkrētiem nosacījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 349
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Konkurence ir labi funkcionējoša 
digitālā vienotā tirgus svarīgs elements. 
Lai stimulētu šādu konkurenci, 
patērētājiem jābūt iespējai reaģēt uz 
konkurentu piedāvājumiem un mainīt 
piegādātājus. Lai panāktu, ka tas darbojas 
praksē, viņiem vajadzētu būt iespējai to 
darīt netraucēti, bez juridiskiem, 
tehniskiem vai praktiskiem šķēršļiem, 
tostarp līgumu nosacījumiem vai līdzekļu 
trūkuma izgūt visus patērētāja 
augšupielādētos datus, ko patērētājs ir 
izveidojis vai kas ir ģenerēti, izmantojot 
digitālo saturu. Tomēr ir svarīgi arī 
aizsargāt esošas investīcijas un ticību 
noslēgtiem līgumiem. Tādēļ patērētājiem 
būtu jānodrošina tiesības izbeigt 
ilgtermiņa līgumus, ievērojot noteiktus 
līdzsvarotus nosacījumus. Ar šo netiek 
izslēgts, ka patērētāju līgumus var noslēgt 
uz ilgāku līguma darbības laikposmu. 

svītrots
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Tomēr patērētājam vajadzētu būt tiesībām 
izbeigt jebkuras līgumattiecības, kas ilgst 
vairāk nekā 12 mēnešus. Lai novērstu šo 
tiesību apiešanu, tām būtu jāattiecas uz 
jebkuru līgumu, kura rezultātā līgums ir 
saistošs patērētājam ilgāk nekā 
12 mēnešus neatkarīgi no tā, vai līgums ir 
noslēgs uz nenoteiktu laiku, vai tiek 
pagarināts automātiski vai pēc turpmākas 
pušu piekrišanas.

Or. en

Grozījums Nr. 350
Angel Dzhambazki

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Konkurence ir labi funkcionējoša 
digitālā vienotā tirgus svarīgs elements. Lai 
stimulētu šādu konkurenci, patērētājiem 
jābūt iespējai reaģēt uz konkurentu 
piedāvājumiem un mainīt piegādātājus. Lai 
panāktu, ka tas darbojas praksē, viņiem 
vajadzētu būt iespējai to darīt netraucēti, 
bez juridiskiem, tehniskiem vai 
praktiskiem šķēršļiem, tostarp līgumu 
nosacījumiem vai līdzekļu trūkuma izgūt 
visus patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, 
izmantojot digitālo saturu. Tomēr ir svarīgi 
arī aizsargāt esošas investīcijas un ticību 
noslēgtiem līgumiem. Tādēļ patērētājiem
būtu jānodrošina tiesības izbeigt 
ilgtermiņa līgumus, ievērojot noteiktus 
līdzsvarotus nosacījumus. Ar šo netiek 
izslēgts, ka patērētāju līgumus var noslēgt 
uz ilgāku līguma darbības laikposmu. 
Tomēr patērētājam vajadzētu būt tiesībām 
izbeigt jebkuras līgumattiecības, kas ilgst 
vairāk nekā 12 mēnešus. Lai novērstu šo 
tiesību apiešanu, tām būtu jāattiecas uz 
jebkuru līgumu, kura rezultātā līgums ir 
saistošs patērētājam ilgāk nekā 

(46) Konkurence ir labi funkcionējoša 
digitālā vienotā tirgus svarīgs elements. Lai 
stimulētu šādu konkurenci, patērētājiem 
jābūt iespējai reaģēt uz konkurentu 
piedāvājumiem un mainīt piegādātājus. Lai 
panāktu, ka tas darbojas praksē, viņiem 
vajadzētu būt iespējai to darīt netraucēti, 
bez juridiskiem, tehniskiem vai 
praktiskiem šķēršļiem, tostarp līgumu 
nosacījumiem vai līdzekļu trūkuma izgūt 
visus patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, 
izmantojot digitālo saturu. Tomēr ir svarīgi 
arī aizsargāt pašreizējos ieguldījumus un 
ticību noslēgtiem līgumiem. Tādēļ
līgumos, kas noslēgti starp patērētājiem
un piegādātājiem par digitālā satura 
piegādi, neparedz tādu sākotnējo saistību 
periodu, kas pārsniedz 24 mēnešus, 
neietekmējot piegādātāju tiesības iekasēt 
maksu par līguma darbības priekšlaicīgu 
izbeigšanu gadījumā, ja patērētājs 
nenoslēdz līgumu uz paredzēto līguma 
darbības periodu.
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12 mēnešus neatkarīgi no tā, vai līgums ir 
noslēgs uz nenoteiktu laiku, vai tiek 
pagarināts automātiski vai pēc turpmākas 
pušu piekrišanas.

Or. en

Grozījums Nr. 351
Notis Marias

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Konkurence ir labi funkcionējoša 
digitālā vienotā tirgus svarīgs elements. 
Lai stimulētu šādu konkurenci, 
patērētājiem jābūt iespējai reaģēt uz 
konkurentu piedāvājumiem un mainīt 
piegādātājus. Lai panāktu, ka tas darbojas 
praksē, viņiem vajadzētu būt iespējai to 
darīt netraucēti, bez juridiskiem, 
tehniskiem vai praktiskiem šķēršļiem, 
tostarp līgumu nosacījumiem vai līdzekļu 
trūkuma izgūt visus patērētāja 
augšupielādētos datus, ko patērētājs ir 
izveidojis vai kas ir ģenerēti, izmantojot 
digitālo saturu. Tomēr ir svarīgi arī 
aizsargāt esošas investīcijas un ticību 
noslēgtiem līgumiem. Tādēļ patērētājiem 
būtu jānodrošina tiesības izbeigt ilgtermiņa 
līgumus, ievērojot noteiktus līdzsvarotus 
nosacījumus. Ar šo netiek izslēgts, ka 
patērētāju līgumus var noslēgt uz ilgāku 
līguma darbības laikposmu. Tomēr 
patērētājam vajadzētu būt tiesībām izbeigt 
jebkuras līgumattiecības, kas ilgst vairāk 
nekā 12 mēnešus. Lai novērstu šo tiesību 
apiešanu, tām būtu jāattiecas uz jebkuru 
līgumu, kura rezultātā līgums ir saistošs 
patērētājam ilgāk nekā 12 mēnešus 
neatkarīgi no tā, vai līgums ir noslēgs uz 
nenoteiktu laiku, vai tiek pagarināts 
automātiski vai pēc turpmākas pušu 
piekrišanas.

(46) Lai stimulētu konkurenci, 
patērētājiem jābūt iespējai reaģēt uz 
konkurentu piedāvājumiem un mainīt 
piegādātājus. Lai panāktu, ka tas darbojas 
praksē, viņiem vajadzētu būt iespējai to 
darīt netraucēti, bez juridiskiem, 
tehniskiem vai praktiskiem šķēršļiem, 
tostarp līgumu nosacījumiem vai līdzekļu 
trūkuma izgūt visus patērētāja 
augšupielādētos datus, ko patērētājs ir 
izveidojis vai kas ir ģenerēti, izmantojot 
digitālo saturu. Tomēr ir svarīgi arī 
aizsargāt pašreizējos ieguldījumus un 
ticību noslēgtiem līgumiem. Tādēļ 
patērētājiem būtu jānodrošina tiesības 
izbeigt ilgtermiņa līgumus, ievērojot 
noteiktus līdzsvarotus nosacījumus. Ar šo 
netiek izslēgts, ka patērētāju līgumus var 
noslēgt uz ilgāku līguma darbības 
laikposmu. Tomēr patērētājam vajadzētu 
būt tiesībām izbeigt jebkuras 
līgumattiecības, kas ilgst vairāk nekā 
divpadsmit mēnešus. Lai novērstu šo 
tiesību apiešanu, tām būtu jāattiecas uz 
jebkuru līgumu, kura rezultātā līgums ir 
saistošs patērētājam ilgāk nekā 12 mēnešus 
neatkarīgi no tā, vai līgums ir noslēgs uz 
nenoteiktu laiku, vai tiek pagarināts 
automātiski vai pēc turpmākas pušu 
piekrišanas.
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Or. el

Grozījums Nr. 352
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Konkurence ir labi funkcionējoša 
digitālā vienotā tirgus svarīgs elements. Lai 
stimulētu šādu konkurenci, patērētājiem 
jābūt iespējai reaģēt uz konkurentu 
piedāvājumiem un mainīt piegādātājus. Lai 
panāktu, ka tas darbojas praksē, viņiem 
vajadzētu būt iespējai to darīt netraucēti, 
bez juridiskiem, tehniskiem vai 
praktiskiem šķēršļiem, tostarp līgumu 
nosacījumiem vai līdzekļu trūkuma izgūt 
visus patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, 
izmantojot digitālo saturu. Tomēr ir svarīgi 
arī aizsargāt esošas investīcijas un ticību 
noslēgtiem līgumiem. Tādēļ patērētājiem 
būtu jānodrošina tiesības izbeigt ilgtermiņa 
līgumus, ievērojot noteiktus līdzsvarotus 
nosacījumus. Ar šo netiek izslēgts, ka 
patērētāju līgumus var noslēgt uz ilgāku 
līguma darbības laikposmu. Tomēr 
patērētājam vajadzētu būt tiesībām izbeigt 
jebkuras līgumattiecības, kas ilgst vairāk 
nekā 12 mēnešus. Lai novērstu šo tiesību 
apiešanu, tām būtu jāattiecas uz jebkuru 
līgumu, kura rezultātā līgums ir saistošs 
patērētājam ilgāk nekā 12 mēnešus 
neatkarīgi no tā, vai līgums ir noslēgs uz 
nenoteiktu laiku, vai tiek pagarināts 
automātiski vai pēc turpmākas pušu 
piekrišanas.

(46) Konkurence ir labi funkcionējoša 
digitālā vienotā tirgus svarīgs elements. Lai 
stimulētu šādu konkurenci, patērētājiem 
jābūt iespējai reaģēt uz konkurentu 
piedāvājumiem un mainīt piegādātājus. Lai 
panāktu, ka tas darbojas praksē, viņiem 
vajadzētu būt iespējai to darīt netraucēti, 
bez juridiskiem, tehniskiem vai 
praktiskiem šķēršļiem, tostarp līgumu 
nosacījumiem vai līdzekļu trūkuma izgūt 
visus patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, 
izmantojot digitālo saturu vai 
pakalpojumu. Tomēr ir svarīgi arī 
aizsargāt pašreizējos ieguldījumus un 
ticību noslēgtiem līgumiem. Tādēļ 
patērētājiem būtu jānodrošina tiesības 
izbeigt ilgtermiņa līgumus, ievērojot 
noteiktus līdzsvarotus nosacījumus. Ar šo 
netiek izslēgts, ka patērētāju līgumus var 
noslēgt uz ilgāku līguma darbības 
laikposmu. Tomēr patērētājam vajadzētu 
būt tiesībām izbeigt jebkuras 
līgumattiecības, kas ilgst vairāk nekā 
12 mēnešus. Lai novērstu šo tiesību 
apiešanu, tām būtu jāattiecas uz jebkuru 
līgumu, kura rezultātā līgums ir saistošs 
patērētājam ilgāk nekā 12 mēnešus 
neatkarīgi no tā, vai līgums ir noslēgs uz 
nenoteiktu laiku, vai tiek pagarināts 
automātiski vai pēc turpmākas pušu 
piekrišanas.

Or. it
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Grozījums Nr. 353
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46) Konkurence ir labi funkcionējoša 
digitālā vienotā tirgus svarīgs elements. Lai 
stimulētu šādu konkurenci, patērētājiem 
jābūt iespējai reaģēt uz konkurentu 
piedāvājumiem un mainīt piegādātājus. Lai 
panāktu, ka tas darbojas praksē, viņiem 
vajadzētu būt iespējai to darīt netraucēti, 
bez juridiskiem, tehniskiem vai 
praktiskiem šķēršļiem, tostarp līgumu 
nosacījumiem vai līdzekļu trūkuma izgūt 
visus patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, 
izmantojot digitālo saturu. Tomēr ir svarīgi 
arī aizsargāt esošas investīcijas un ticību 
noslēgtiem līgumiem. Tādēļ patērētājiem 
būtu jānodrošina tiesības izbeigt ilgtermiņa 
līgumus, ievērojot noteiktus līdzsvarotus 
nosacījumus. Ar šo netiek izslēgts, ka 
patērētāju līgumus var noslēgt uz ilgāku 
līguma darbības laikposmu. Tomēr 
patērētājam vajadzētu būt tiesībām izbeigt 
jebkuras līgumattiecības, kas ilgst vairāk 
nekā 12 mēnešus. Lai novērstu šo tiesību 
apiešanu, tām būtu jāattiecas uz jebkuru 
līgumu, kura rezultātā līgums ir saistošs 
patērētājam ilgāk nekā 12 mēnešus 
neatkarīgi no tā, vai līgums ir noslēgs uz 
nenoteiktu laiku, vai tiek pagarināts 
automātiski vai pēc turpmākas pušu 
piekrišanas.

(46) Konkurence ir labi funkcionējoša 
digitālā vienotā tirgus svarīgs elements. Lai 
stimulētu šādu konkurenci, patērētājiem 
jābūt iespējai reaģēt uz konkurentu 
piedāvājumiem un mainīt piegādātājus. Lai 
panāktu, ka tas darbojas praksē, viņiem 
vajadzētu būt iespējai to darīt netraucēti, 
bez juridiskiem, tehniskiem vai 
praktiskiem šķēršļiem, tostarp līgumu 
nosacījumiem vai līdzekļu trūkuma izgūt 
visus patērētāja augšupielādētos datus, ko 
patērētājs ir izveidojis vai kas ir ģenerēti, 
izmantojot digitālo saturu. Tomēr ir svarīgi 
arī aizsargāt pašreizējos ieguldījumus un 
ticību noslēgtiem līgumiem. Tādēļ 
patērētājiem būtu jānodrošina tiesības 
izbeigt ilgtermiņa līgumus, ievērojot 
noteiktus līdzsvarotus nosacījumus. Ar šo 
netiek izslēgts, ka patērētāju līgumus var 
noslēgt uz ilgāku līguma darbības 
laikposmu. Tomēr patērētājam vajadzētu 
būt tiesībām izbeigt jebkuras 
līgumattiecības, kas ilgst vairāk nekā 
6 mēnešus. Lai novērstu šo tiesību 
apiešanu, tām būtu jāattiecas uz jebkuru 
līgumu, kura rezultātā līgums ir saistošs 
patērētājam ilgāk nekā 6 mēnešus 
neatkarīgi no tā, vai līgums ir noslēgs uz 
nenoteiktu laiku, vai tiek pagarināts 
automātiski vai pēc turpmākas pušu 
piekrišanas.

Or. en

Grozījums Nr. 354
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Galīgā patērētājam piegādātā 
digitālā satura neatbilstība līgumam bieži 
rodas vienā no darījumu ķēdes posmiem, 
kas ved no sākotnējā izstrādātāja pie gala 
piegādātāja. Lai gan gala piegādātājam 
vajadzētu būt atbildīgam patērētāja priekšā 
par neatbilstību līgumam, kas noslēgts šo 
divu pušu starpā, ir svarīgi nodrošināt, lai 
piegādātājam būtu atbilstošas tiesības 
attiecībā pret darījumu ķēdes dažādiem 
dalībniekiem, lai viņš varētu izpildīt savas 
saistības pret patērētāju. Tomēr, tie 
darījumu ķēdes dalībnieki, pret kuriem gala 
piegādātājs var vērsties un šādu prasību 
modalitātes un nosacījumus būtu jānosaka 
spēkā esošiem valstu tiesību aktiem.

(47) Galīgā patērētājam piegādātā 
digitālā satura neatbilstība līgumam bieži 
rodas vienā no finanšu darījumu ķēdes 
posmiem, kas ved no sākotnējā izstrādātāja 
pie gala piegādātāja. Lai gan gala 
piegādātājam vajadzētu būt atbildīgam 
patērētāja priekšā par neatbilstību 
līgumam, kas noslēgts šo divu pušu starpā, 
ir svarīgi nodrošināt, lai piegādātājam būtu 
atbilstošas tiesības attiecībā pret finanšu 
darījumu ķēdes dažādiem dalībniekiem, lai 
viņš varētu izpildīt savas saistības pret 
patērētāju. Šīs tiesības vajadzētu stingri 
ierobežot, piemērojot tās tikai finanšu 
darījumiem un neattiecinot, piemēram, uz 
situācijām, kad piegādātājs vairākkārtīgi 
izmanto trešo personu bezmaksas 
programmatūru, par kuru tas nav 
maksājis. Tomēr, tie finanšu darījumu 
ķēdes dalībnieki, pret kuriem gala 
piegādātājs var vērsties un šādu prasību 
modalitātes un nosacījumus būtu jānosaka 
spēkā esošiem valstu tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 355
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Galīgā patērētājam piegādātā 
digitālā satura neatbilstība līgumam bieži 
rodas vienā no darījumu ķēdes posmiem, 
kas ved no sākotnējā izstrādātāja pie gala 
piegādātāja. Lai gan gala piegādātājam 
vajadzētu būt atbildīgam patērētāja priekšā 
par neatbilstību līgumam, kas noslēgts šo 
divu pušu starpā, ir svarīgi nodrošināt, lai 
piegādātājam būtu atbilstošas tiesības 
attiecībā pret darījumu ķēdes dažādiem 

(47) Galīgā patērētājam piegādātā 
digitālā satura vai digitālā pakalpojuma 
neatbilstība līgumam bieži rodas vienā no 
darījumu ķēdes posmiem, kas ved no 
sākotnējā izstrādātāja pie gala piegādātāja. 
Lai gan gala piegādātājam vajadzētu būt 
atbildīgam patērētāja priekšā par 
neatbilstību līgumam, kas noslēgts šo divu 
pušu starpā, ir svarīgi nodrošināt, lai 
piegādātājam būtu atbilstošas tiesības 
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dalībniekiem, lai viņš varētu izpildīt savas 
saistības pret patērētāju. Tomēr, tie 
darījumu ķēdes dalībnieki, pret kuriem gala 
piegādātājs var vērsties un šādu prasību 
modalitātes un nosacījumus būtu jānosaka 
spēkā esošiem valstu tiesību aktiem.

attiecībā pret darījumu ķēdes dažādiem 
dalībniekiem, lai viņš varētu izpildīt savas 
saistības pret patērētāju. Tomēr, tie 
darījumu ķēdes dalībnieki, pret kuriem gala 
piegādātājs var vērsties un šādu prasību 
modalitātes un nosacījumus būtu jānosaka 
spēkā esošiem valstu tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Direktīvas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Galīgā patērētājam piegādātā 
digitālā satura neatbilstība līgumam bieži 
rodas vienā no darījumu ķēdes posmiem, 
kas ved no sākotnējā izstrādātāja pie gala
piegādātāja. Lai gan gala piegādātājam 
vajadzētu būt atbildīgam patērētāja priekšā 
par neatbilstību līgumam, kas noslēgts šo 
divu pušu starpā, ir svarīgi nodrošināt, lai 
piegādātājam būtu atbilstošas tiesības 
attiecībā pret darījumu ķēdes dažādiem 
dalībniekiem, lai viņš varētu izpildīt savas 
saistības pret patērētāju. Tomēr, tie 
darījumu ķēdes dalībnieki, pret kuriem 
gala piegādātājs var vērsties un šādu 
prasību modalitātes un nosacījumus būtu 
jānosaka spēkā esošiem valstu tiesību 
aktiem.

(47) Galīgā patērētājam piegādātā 
digitālā satura neatbilstība līgumam bieži 
rodas vienā no darījumu ķēdes posmiem, 
kas ved no sākotnējā izstrādātāja pie trešās 
personas piegādātāja. Lai gan trešās 
personas piegādātājam vajadzētu būt 
atbildīgam patērētāja priekšā par 
neatbilstību līgumam, kas noslēgts šo divu 
pušu starpā, ir svarīgi nodrošināt, lai 
piegādātājam būtu atbilstošas tiesības 
attiecībā pret darījumu ķēdes dažādiem 
dalībniekiem, lai viņš varētu izpildīt savas 
saistības pret patērētāju. Tomēr, tie 
darījumu ķēdes dalībnieki, pret kuriem 
trešās personas piegādātājs var vērsties un 
šādu prasību modalitātes un nosacījumus 
būtu jānosaka spēkā esošiem valstu tiesību 
aktiem.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā izmantotais termins ir „trešās personas piegādātājs”, lai izšķirtu starp 
dažādiem darījumu ķēdes piegādātājiem, un tādēļ tas ir jāizmanto arī šajā kontekstā.

Grozījums Nr. 357
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Julia Reda, Kaja Kallas

Direktīvas priekšlikums
47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47a) Direktīvas mērķis nav ieviest 
tiesisko regulējumu bezmaksas 
programmatūras licenču nodrošināšanai, 
ja bezmaksas programmatūra tiek 
piegādāta kā digitālā satura daļa, kā arī 
tās mērķis nav radīt papildu pienākumus 
izstrādātājam tikai tādēļ, ka tas šo 
programmatūru ir darījis publiski 
pieejamu bezmaksas programmatūras 
licences ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Notis Marias

Direktīvas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Personām un organizācijām, kurām 
saskaņā ar valstu tiesību aktiem ir 
likumīgas intereses aizsargāt patērētāju 
līgumiskās tiesības, būtu jānodrošina 
tiesības uzsākt tiesvedību vai nu tiesā, vai 
arī administratīvā iestādē, kura ir tiesīga 
izskatīt sūdzības vai arī uzsākt attiecīgu 
tiesvedību.

(48) Personām un organizācijām, kurām 
saskaņā ar valstu tiesību aktiem ir 
likumīgas intereses aizsargāt patērētāju 
līgumiskās tiesības, būtu jānodrošina 
tiesības uzsākt tiesvedību vai nu tiesā, vai 
arī administratīvā iestādē, kura ir tiesīga 
izskatīt sūdzības vai arī uzsākt attiecīgu 
tiesvedību, ja šīs tiesības ir pārkāptas.

Or. el

Grozījums Nr. 359
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Direktīvas priekšlikums
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50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīva 1999/44/EK35 ir jāgroza, lai 
atspoguļotu šīs direktīvas piemērošanas 
jomu saistībā ar pastāvīgu datu nesēju, 
kurā ietverts digitālais saturs, ja tas ir 
izmantots tikai un vienīgi kā digitālā satura 
nesējs satura piegādāšanai patērētājam.

(50) Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīva 1999/44/EK[1] ir jāgroza, lai 
atspoguļotu šīs direktīvas piemērošanas 
jomu saistībā ar precēm, kurās ir ietverts 
digitālais saturs vai digitālais 
pakalpojums, un saistībā ar materiālu
datu nesēju, kurā ietverts digitālais saturs,
ja tas ir izmantots tikai un vienīgi kā 
digitālā satura nesējs satura piegādāšanai 
patērētājam.
[1] OV L 171, 7.7.1999., 12. lpp.

_________________

35 OV L 171, 7.7,1999., 12. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīva 1999/44/EK35 ir jāgroza, lai 
atspoguļotu šīs direktīvas piemērošanas 
jomu saistībā ar pastāvīgu datu nesēju, kurā 
ietverts digitālais saturs, ja tas ir izmantots 
tikai un vienīgi kā digitālā satura nesējs 
satura piegādāšanai patērētājam.

(50) Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīva 1999/44/EK35 ir jāgroza, lai 
atspoguļotu šīs direktīvas piemērošanas 
jomu saistībā ar pastāvīgu datu nesēju, kurā 
ietverts digitālais saturs.

_________________ _________________

35 OV L 171, 7.7,1999., 12. lpp. 35 OV L 171, 7.7.1999., 12. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 361
Axel Voss, Eva Paunova
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Direktīvas priekšlikums
50. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(50) Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīva 1999/44/EK35 ir jāgroza, lai 
atspoguļotu šīs direktīvas piemērošanas 
jomu saistībā ar pastāvīgu datu nesēju, 
kurā ietverts digitālais saturs, ja tas ir 
izmantots tikai un vienīgi kā digitālā satura 
nesējs satura piegādāšanai patērētājam.

(50) Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīva 1999/44/EK35 ir jāgroza, lai 
atspoguļotu šīs direktīvas piemērošanas
jomu saistībā ar materiālu datu nesēju, 
kurā ietverts digitālais saturs, ja tas ir 
izmantots tikai un vienīgi kā digitālā satura 
nesējs satura piegādāšanai patērētājam.

_________________ _________________

35 OV L 171, 7.7,1999., 12. lpp. 35 OV L 171, 7.7.1999., 12. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Notis Marias

Direktīvas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 
mērķus, proti, veicināt iekšējā tirgus 
darbību, konsekventi risinot ar 
līgumtiesībām saistītos šķēršļus digitālā 
satura piegādei, vienlaicīgi novēršot 
tiesisko sadrumstalotību, nevar pietiekami 
labi sasniegt dalībvalstis, jo ir 
nepieciešams nodrošināt valstu tiesību aktu 
saskaņotību ar harmonizētu līgumtiesību 
palīdzību, kas turklāt veicinātu koordinētas 
izpildes darbības, bet tos var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var noteikt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas izklāstīts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šajā direktīvā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai.

(54) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 
mērķus, proti, veicināt iekšējā tirgus 
netraucētu darbību un Eiropas 
ekonomikas atdzīvināšanu, konsekventi 
risinot ar līgumtiesībām saistītos šķēršļus 
digitālā satura piegādei, vienlaicīgi 
novēršot tiesisko sadrumstalotību, nevar 
pietiekami labi sasniegt dalībvalstis, jo ir 
nepieciešams nodrošināt valstu tiesību aktu 
saskaņotību ar harmonizētu līgumtiesību 
palīdzību, kas turklāt veicinātu koordinētas 
izpildes darbības, bet tos var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var noteikt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas izklāstīts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šajā direktīvā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai.
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Or. el

Grozījums Nr. 363
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
54. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 
mērķus, proti, veicināt iekšējā tirgus 
darbību, konsekventi risinot ar 
līgumtiesībām saistītos šķēršļus digitālā 
satura piegādei, vienlaicīgi novēršot 
tiesisko sadrumstalotību, nevar pietiekami 
labi sasniegt dalībvalstis, jo ir 
nepieciešams nodrošināt valstu tiesību aktu 
saskaņotību ar harmonizētu līgumtiesību 
palīdzību, kas turklāt veicinātu koordinētas 
izpildes darbības, bet tos var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var noteikt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas izklāstīts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šajā direktīvā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai.

(54) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas 
mērķus, proti, veicināt iekšējā tirgus 
darbību, konsekventi risinot ar 
līgumtiesībām saistītos šķēršļus digitālā 
satura vai digitālā pakalpojuma piegādei, 
vienlaicīgi novēršot tiesisko
sadrumstalotību, nevar pietiekami labi 
sasniegt dalībvalstis, jo ir nepieciešams 
nodrošināt valstu tiesību aktu saskaņotību 
ar harmonizētu līgumtiesību palīdzību, kas 
turklāt veicinātu koordinētas izpildes 
darbības, bet tos var labāk sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var noteikt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas izklāstīts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šajā direktīvā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 
sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 364
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
54.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(54a) Ņemot vērā, ka šajā direktīvā tiek 
risināti jautājumi un tiesības, kas ir 
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būtiski svarīgas iekšējam tirgum un 
patērētājiem, kā arī visiem Savienības 
iedzīvotājiem, uz direktīvu būtu jāattiecina 
ciešas uzraudzības un pārskatīšanas 
process, paredzot nozīmīgu un plašu 
apspriešanos ar dalībvalstīm un 
patērētāju, juridiskajām un 
uzņēmējdarbības organizācijām un to 
iesaistīšanu Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Eva Maydell, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir noteiktas atsevišķas 
prasības attiecībā uz digitālā satura 
piegādes līgumiem ar patērētājiem, jo īpaši 
noteikumi par digitālā satura atbilstību 
līgumam, patērētājiem pieejamie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi neatbilstības līgumam 
gadījumos un šo aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas kārtība, kā arī par šādu 
līgumu grozīšana un izbeigšana.

Šīs direktīvas mērķis, sasniedzot augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni, ir veicināt 
sekmīgu iekšējā tirgus darbību, ko īsteno, 
nosakot atsevišķas prasības attiecībā uz 
digitālā satura piegādes līgumiem ar 
patērētājiem, jo īpaši noteikumus par 
digitālā satura vai digitālo pakalpojumu 
atbilstību līgumam, patērētājiem pieejamos
tiesiskās aizsardzības līdzekļus
neatbilstības līgumam gadījumos un šo 
aizsardzības līdzekļu izmantošanas 
kārtību, kā arī par digitālā satura vai 
digitālo pakalpojumu grozīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Marlene Mizzi

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir noteiktas atsevišķas Šīs direktīvas mērķis, sasniedzot augstu 
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prasības attiecībā uz digitālā satura 
piegādes līgumiem ar patērētājiem, jo īpaši 
noteikumi par digitālā satura atbilstību 
līgumam, patērētājiem pieejamie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi neatbilstības līgumam 
gadījumos un šo aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas kārtība, kā arī par šādu 
līgumu grozīšana un izbeigšana.

patērētāju aizsardzības līmeni, ir veicināt 
sekmīgu iekšējā tirgus darbību, ko īsteno, 
nosakot vienotus noteikumus attiecībā uz 
digitālā satura vai digitālo pakalpojumu 
piegādes līgumiem ar patērētājiem, jo īpaši 
noteikumus par digitālā satura vai digitālo 
pakalpojumu atbilstību līgumam, 
patērētājiem pieejamiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem digitālā satura vai 
digitālo pakalpojumu nepiegādāšanas vai
neatbilstības līgumam gadījumos un šo 
aizsardzības līdzekļu izmantošanas 
kārtību, kā arī par digitālā satura vai 
digitālā pakalpojuma grozīšanu un
ilgtermiņa līgumu izbeigšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir noteiktas atsevišķas
prasības attiecībā uz digitālā satura 
piegādes līgumiem ar patērētājiem, jo īpaši 
noteikumi par digitālā satura atbilstību 
līgumam, patērētājiem pieejamie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi neatbilstības līgumam 
gadījumos un šo aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas kārtība, kā arī par šādu 
līgumu grozīšana un izbeigšana.

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt sekmīgu 
iekšējā tirgus darbību un nodrošināt 
augstu patērētāju aizsardzības līmeni, 
nosakot vienotas prasības attiecībā uz 
atsevišķiem noteikumiem, ko piemēro
digitālā satura un/vai digitālo 
pakalpojumu piegādes līgumiem starp 
piegādātājiem un patērētājiem, jo īpaši 
noteikumiem par digitālā satura atbilstību 
līgumam, patērētājiem pieejamiem
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem
neatbilstības līgumam vai nepiegādāšanas 
gadījumos un šo aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas kārtībai, kā arī par šādu 
līgumu grozīšanu un izbeigšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 368
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Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir noteiktas atsevišķas 
prasības attiecībā uz digitālā satura 
piegādes līgumiem ar patērētājiem, jo īpaši 
noteikumi par digitālā satura atbilstību 
līgumam, patērētājiem pieejamie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi neatbilstības līgumam 
gadījumos un šo aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas kārtība, kā arī par šādu 
līgumu grozīšana un izbeigšana.

Lai nodrošinātu iekšējā tirgus sekmīgu 
darbību un augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni, šajā direktīvā ir noteiktas 
atsevišķas prasības attiecībā uz digitālā 
satura un digitālo pakalpojumu piegādes 
līgumiem ar patērētājiem, jo īpaši 
noteikumi par digitālā satura un digitālo 
pakalpojumu atbilstību līgumam, 
patērētājiem pieejamie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi neatbilstības līgumam 
gadījumos un šo aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas kārtība, kā arī par šādu 
līgumu grozīšana un izbeigšana.

Or. ro

Grozījums Nr. 369
Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir noteiktas atsevišķas 
prasības attiecībā uz digitālā satura 
piegādes līgumiem ar patērētājiem, jo īpaši 
noteikumi par digitālā satura atbilstību 
līgumam, patērētājiem pieejamie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi neatbilstības līgumam 
gadījumos un šo aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas kārtība, kā arī par šādu 
līgumu grozīšana un izbeigšana.

Šīs direktīvas mērķis ir saskaņot 
dalībvalstu normatīvos un administratīvos 
aktus atsevišķos aspektos attiecībā uz 
digitālā satura vai digitālo pakalpojumu 
piegādes līgumiem ar patērētājiem, jo īpaši 
noteikumus par digitālā satura atbilstību 
līgumam, patērētājiem pieejamos tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus neatbilstības 
līgumam gadījumos un šo aizsardzības 
līdzekļu izmantošanas kārtību, kā arī par 
šādu līgumu grozīšanu un izbeigšanu.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņošana ar Patēriņa preču pārdošanas direktīvas un Patērētāju tiesību direktīvas 
1. pantu.

Grozījums Nr. 370
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir noteiktas atsevišķas 
prasības attiecībā uz digitālā satura 
piegādes līgumiem ar patērētājiem, jo īpaši 
noteikumi par digitālā satura atbilstību 
līgumam, patērētājiem pieejamie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi neatbilstības līgumam 
gadījumos un šo aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas kārtība, kā arī par šādu 
līgumu grozīšana un izbeigšana.

Šajā direktīvā ir noteikts saskaņots 
tiesiskais regulējums digitālā satura vai 
pakalpojumu piegādes līgumiem ar 
patērētājiem, jo īpaši noteikumi par digitālā 
satura atbilstību līgumam, patērētājiem 
pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi 
neatbilstības līgumam gadījumos un šo 
aizsardzības līdzekļu izmantošanas kārtība, 
kā arī par šādu līgumu grozīšana un 
izbeigšana, nodrošinot augstu aizsardzības 
līmeni patērētājiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 371
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā ir noteiktas atsevišķas 
prasības attiecībā uz digitālā satura 
piegādes līgumiem ar patērētājiem, jo īpaši 
noteikumi par digitālā satura atbilstību 
līgumam, patērētājiem pieejamie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi neatbilstības līgumam 
gadījumos un šo aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas kārtība, kā arī par šādu 
līgumu grozīšana un izbeigšana.

Šajā direktīvā ir noteiktas atsevišķas 
prasības attiecībā uz digitālā satura vai 
pakalpojuma piegādes līgumiem ar 
patērētājiem, jo īpaši noteikumi par digitālā 
satura vai pakalpojuma atbilstību 
līgumam, patērētājiem pieejamie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi neatbilstības līgumam 
gadījumos un šo aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas kārtība, kā arī par šādu 
līgumu grozīšana un izbeigšana.
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Or. it

Grozījums Nr. 372
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. “digitālais saturs” ir 1. „digitālais saturs” ir dati, kas radīti 
un piegādāti digitālā formātā;

Or. fr

Grozījums Nr. 373
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dati, kas ir radīti un piegādāti 
digitālā formātā, piemēram, video, audio, 
lietojumprogrammas, digitālās spēles un 
jebkura cita programmatūra;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 374
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dati, kas ir radīti un piegādāti 
digitālā formātā, piemēram, video, audio, 
lietojumprogrammas, digitālās spēles un 
jebkura cita programmatūra;

a) dati, kas ir radīti un piegādāti 
digitālā formātā;
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Or. fr

Grozījums Nr. 375
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dati, kas ir radīti un piegādāti 
digitālā formātā, piemēram, video, audio, 
lietojumprogrammas, digitālās spēles un 
jebkura cita programmatūra;

a) dati, kas ir radīti un piegādāti 
digitālā formātā;

Or. en

Grozījums Nr. 376
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dati, kas ir radīti un piegādāti 
digitālā formātā, piemēram, video, audio, 
lietojumprogrammas, digitālās spēles un 
jebkura cita programmatūra;

a) dati, kas ir radīti un piegādāti 
digitālā formātā, piemēram, video datnes, 
audio datnes, lietojumprogrammas, 
digitālās spēles un jebkura cita 
programmatūra;

Or. fr

Grozījums Nr. 377
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dati, kas ir radīti un piegādāti 
digitālā formātā, piemēram, video, audio, 

a) dati, kas ir radīti un piegādāti 
digitālā formātā, piemēram, video, audio, 
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lietojumprogrammas, digitālās spēles un 
jebkura cita programmatūra;

lietojumprogrammas un digitālās spēles;

Or. ro

Grozījums Nr. 378
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojums, kas ļauj izveidot, 
apstrādāt vai uzglabāt datus digitālā 
formā, ja šādus datus sniedz patērētājs; 
un

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 379
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojums, kas ļauj izveidot, 
apstrādāt vai uzglabāt datus digitālā 
formā, ja šādus datus sniedz patērētājs; 
un

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 380
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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b) pakalpojums, kas ļauj izveidot, 
apstrādāt vai uzglabāt datus digitālā 
formā, ja šādus datus sniedz patērētājs; 
un

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 381
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojums, kas ļauj izveidot, 
apstrādāt vai uzglabāt datus digitālā 
formā, ja šādus datus sniedz patērētājs; 
un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 382
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pakalpojums, kas ļauj izveidot, 
apstrādāt vai uzglabāt datus digitālā formā, 
ja šādus datus sniedz patērētājs; un

b) digitālais pakalpojums, kas ļauj 
izveidot, apstrādāt vai uzglabāt datus 
digitālā formā, ja šādus datus sniedz 
patērētājs; un

Or. en

Grozījums Nr. 383
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts



PE597.627v02-00 46/163 AM\1117404LV.docx

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pakalpojums, kas ļauj dalīties ar 
datiem digitālā formātā vai mijiedarboties 
ar citu pakalpojuma lietotāju sniegtajiem 
datiem;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 384
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pakalpojums, kas ļauj dalīties ar 
datiem digitālā formātā vai mijiedarboties 
ar citu pakalpojuma lietotāju sniegtajiem 
datiem;

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 385
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pakalpojums, kas ļauj dalīties ar 
datiem digitālā formātā vai mijiedarboties 
ar citu pakalpojuma lietotāju sniegtajiem 
datiem;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 386
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
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2. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pakalpojums, kas ļauj dalīties ar 
datiem digitālā formātā vai mijiedarboties 
ar citu pakalpojuma lietotāju sniegtajiem 
datiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 387
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pakalpojums, kas ļauj dalīties ar 
datiem digitālā formātā vai mijiedarboties 
ar citu pakalpojuma lietotāju sniegtajiem 
datiem;

c) digitālais pakalpojums, kas ļauj 
dalīties ar datiem digitālā formātā vai 
mijiedarboties ar citu pakalpojuma lietotāju 
sniegtajiem datiem;

Or. en

Grozījums Nr. 388
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „digitālais saturs” ir:

a) pakalpojums, kas ļauj izveidot, 
apstrādāt vai uzglabāt datus digitālā 
formātā, ja šādus datus ir augšupielādējis 
vai radījis patērētājs, piemēram, 
mākoņglabāšana vai datņu uzglabāšanas 
pakalpojumi, un

b) pakalpojums, kas ļauj dalīties vai 
mijiedarboties ar datiem digitālā formātā, 
kuru nodrošinājuši citi šā pakalpojuma 
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lietotāji, piemēram, sociālie plašsaziņas 
līdzekļi, tūlītējās ziņojumapmaiņas 
pakalpojumi, tīmekļa vietnes un video vai 
audio koplietošanas platformas, kas nav 
ietverti elektroniskajos sakaru 
pakalpojumos;

Or. it

Grozījums Nr. 389
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „digitālais pakalpojums” ir:

a) pakalpojums, kas ļauj izveidot, 
apstrādāt vai uzglabāt datus digitālā 
formātā, ja šādus datus izveido patērētājs, 
un

b) pakalpojums, kas ļauj dalīties ar datiem 
digitālā formātā vai mijiedarboties ar 
patērētāja vai citu pakalpojuma lietotāju 
izveidotajiem datiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 390
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „digitālais pakalpojums” ir:

a) pakalpojums, kas ļauj izveidot, 
apstrādāt vai uzglabāt datus digitālā 
formātā, ja šādus datus sniedz patērētājs, 
un

b) pakalpojums, kas ļauj dalīties ar datiem 
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digitālā formātā vai mijiedarboties ar citu 
pakalpojuma lietotāju sniegtajiem datiem;

Or. en

Grozījums Nr. 391
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „digitālais pakalpojums” ir 
jebkāda pašnodarbinātas personas 
saimnieciskā darbība, kas ļauj radīt, 
apstrādāt, saglabāt vai kopīgot datus 
digitālā formātā;

Or. fr

Grozījums Nr. 392
Daniel Dalton, Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a „ietverts digitālais saturs” ir precē 
iepriekš instalēts visu veidu digitālais 
saturs;

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā citos grozījumos iekļauto papildinājumu, kurš lielākas patērētāju aizsardzības un 
skaidrības nolūkos šajā direktīvā būtu jāattiecina uz visu digitālo saturu, tostarp uz ietverto 
digitālo saturu, grozījumā ir sniegta „ietverta digitālā satura” definīcija.

Grozījums Nr. 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „ietverts digitālais saturs” ir 
iepriekš instalēts digitālais saturs, kas 
darbojas kā neatņemama preces daļa un 
ko patērētājs nevar viegli atinstalēt;

Or. en

Grozījums Nr. 394
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b „integrēts digitālais saturs vai 
pakalpojums” ir jebkāds iepriekš instalēts 
digitālais saturs vai pakalpojums, kas 
veido neatņemamu fiziskas preces daļu un 
ko patērētājs nevar vienkārši atinstalēt vai 
kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu 
fiziskās preces atbilstību līgumam;

Or. fr

Grozījums Nr. 395
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “integrēšana” ir dažādu digitālās 
vides komponentu sasaistīšana, lai tie 
darbotos kā saskaņotais veselums saskaņā 
ar mērķiem, kuriem tas ir paredzēts;

2. „integrēšana” ir nodrošinātā 
digitālā satura vai pakalpojuma un
dažādu digitālās vides komponentu pilnīga 
sadarbspēja, lai tie darbotos kā saskaņotais 
veselums saskaņā ar mērķiem, kuriem tas ir 
paredzēts;
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Or. it

Grozījums Nr. 396
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “integrēšana” ir dažādu digitālās 
vides komponentu sasaistīšana, lai tie 
darbotos kā saskaņotais veselums saskaņā 
ar mērķiem, kuriem tas ir paredzēts;

2. „integrēšana” ir dažādu digitālā 
satura komponentu sasaistīšana ar un 
iekļaušana digitālās vides komponentos, 
lai digitālo saturu varētu izmantot 
atbilstīgi līguma noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 397
Eva Maydell, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „ietverta programmatūra” ir 
iepriekš instalēts digitālais saturs, kas 
darbojas kā neatņemama preces daļa un 
ko patērētājs nevar viegli atinstalēt;

Or. en

Grozījums Nr. 398
Marietje Schaake

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „ietverts digitālais saturs” ir šajā 
direktīvā paredzētais digitālais saturs, ko 
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ir instalējis vai kas ir instalēts ar 
pārdevēja, ražotāja vai kādas citas 
darījumu ķēdē iesaistītas personas 
piekrišanu, un i) kas darbojas kā 
neatņemama preces daļa un ko parastais 
šāda veida preču patērētājs nevar viegli 
atinstalēt, vai ii) kas ir nepieciešams, lai 
nodrošinātu preces atbilstību līgumam;

Or. en

Grozījums Nr. 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „ietverts digitālais saturs” ir 
iepriekš instalēts digitālais saturs, kas 
darbojas kā neatņemama preces daļa vai 
kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu 
preces atbilstību līgumam;

Or. en

Grozījums Nr. 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “piegādātājs” ir jebkura fiziska vai 
jebkura privāta vai publiska juridiska 
persona, kura, tostarp ar jebkuras citas 
personas, kas darbojas šīs personas vārdā 
vai uzdevumā, starpniecību, darbojas 
nolūkos, kas ir saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

3. „piegādātājs” ir jebkura fiziska vai 
jebkura privāta vai publiska juridiska 
persona, kura, tostarp ar jebkuras citas 
personas, kas darbojas šīs personas vārdā 
vai uzdevumā, starpniecību, darbojas 
nolūkos, kas ir saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju; šajā 
direktīvā tirgotājs nepiegādā digitālo 
saturu patērētājam tikai tāpēc, ka šis 
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tirgotājs piegādā pakalpojumu, ar kuru 
digitālais saturs sasniedz patērētāju;

Or. en

Pamatojums

Piemēram, tiešsaistes video platformas pakalpojuma sniedzējs lietotāju izveidota satura 
pārraidīšanai nav digitālā satura piegādātājs vai nodrošinātājs.

Grozījums Nr. 401
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “piegādātājs” ir jebkura fiziska vai 
jebkura privāta vai publiska juridiska 
persona, kura, tostarp ar jebkuras citas 
personas, kas darbojas šīs personas vārdā 
vai uzdevumā, starpniecību, darbojas 
nolūkos, kas ir saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

3. „piegādātājs” ir jebkura fiziska vai 
jebkura privāta vai publiska juridiska 
persona, kura, tostarp ar jebkuras citas 
personas, kas darbojas šīs personas vārdā 
vai uzdevumā, starpniecību, darbojas 
nolūkos, kas ir saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju
attiecībā uz līgumiem, kas ir šīs direktīvas 
darbības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 402
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “piegādātājs” ir jebkura fiziska vai 
jebkura privāta vai publiska juridiska 
persona, kura, tostarp ar jebkuras citas 
personas, kas darbojas šīs personas vārdā 
vai uzdevumā, starpniecību, darbojas 
nolūkos, kas ir saistīti ar tās 

3. „piegādātājs” ir jebkura fiziska vai 
jebkura privāta vai publiska juridiska 
persona, kura, veicot piegādes darbību, 
nodrošina piekļuvi digitālajam saturam 
vai digitālo saturu dara pieejamu;



PE597.627v02-00 54/163 AM\1117404LV.docx

LV

komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

Or. en

Grozījums Nr. 403
Dennis de Jong

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “piegādātājs” ir jebkura fiziska vai 
jebkura privāta vai publiska juridiska 
persona, kura, tostarp ar jebkuras citas 
personas, kas darbojas šīs personas vārdā 
vai uzdevumā, starpniecību, darbojas 
nolūkos, kas ir saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

3. „piegādātājs” vai „pārdevējs” ir 
jebkura fiziska vai jebkura privāta vai 
publiska juridiska persona, kura, tostarp ar 
jebkuras citas personas, kas darbojas šīs 
personas vārdā vai uzdevumā, starpniecību, 
darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

Or. en

Grozījums Nr. 404
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. “patērētājs” ir jebkura fiziska 
persona, kura līgumos, uz ko attiecas šī 
direktīva, darbojas nolūkos, kas nav saistīti 
ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

4. „patērētājs” ir jebkura fiziska 
persona, kura saistībā ar līgumiem, uz ko 
attiecas šī direktīva, darbojas nolūkos, kas 
nav saistīti ar tās komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju;

Or. en

Grozījums Nr. 405
Julia Reda
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. “patērētājs” ir jebkura fiziska 
persona, kura līgumos, uz ko attiecas šī 
direktīva, darbojas nolūkos, kas nav saistīti 
ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

4. „patērētājs” ir jebkura fiziska 
persona, kura līgumos, uz ko attiecas šī 
direktīva, darbojas nolūkos, kas 
galvenokārt nav saistīti ar tās 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

Or. en

Grozījums Nr. 406
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. “zaudējumu atlīdzība” ir naudas 
summa, uz kuru patērētājiem var būt 
tiesības kā uz kompensāciju par to 
digitālajai videi nodarīto mantisko 
kaitējumu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 407
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. “zaudējumu atlīdzība” ir naudas 
summa, uz kuru patērētājiem var būt 
tiesības kā uz kompensāciju par to 
digitālajai videi nodarīto mantisko 
kaitējumu;

5. „zaudējumu atlīdzība” ir naudas 
summa, uz kuru patērētājiem var būt 
tiesības kā uz kompensāciju par to 
digitālajai videi nodarīto mantisko vai 
finansiālo kaitējumu;
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Or. en

Grozījums Nr. 408
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. “zaudējumu atlīdzība” ir naudas 
summa, uz kuru patērētājiem var būt 
tiesības kā uz kompensāciju par to 
digitālajai videi nodarīto mantisko 
kaitējumu;

5. „zaudējumu atlīdzība” ir naudas 
summa, uz kuru patērētājiem var būt 
tiesības kā uz kompensāciju par nodarīto 
kaitējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 409
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. “zaudējumu atlīdzība” ir naudas 
summa, uz kuru patērētājiem var būt 
tiesības kā uz kompensāciju par to 
digitālajai videi nodarīto mantisko
kaitējumu;

5. „zaudējumu atlīdzība” ir naudas 
summa, uz kuru patērētājiem var būt 
tiesības kā uz kompensāciju par to 
digitālajai videi nodarīto kaitējumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 410
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. “zaudējumu atlīdzība” ir naudas 5. „zaudējumu atlīdzība” ir naudas 



AM\1117404LV.docx 57/163 PE597.627v02-00

LV

summa, uz kuru patērētājiem var būt 
tiesības kā uz kompensāciju par to 
digitālajai videi nodarīto mantisko 
kaitējumu;

summa, uz kuru patērētājiem var būt 
tiesības kā uz kompensāciju par tiem 
radītiem materiāliem un nemateriāliem 
zaudējumiem;

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar jaunās Komplekso ceļojumu direktīvas 14. pantu.

Grozījums Nr. 411
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. “cena” ir naudas summa, kas 
jāsamaksā par piegādāto digitālo saturu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 412
Marlene Mizzi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. “cena” ir naudas summa, kas 
jāsamaksā par piegādāto digitālo saturu;

6. „cena” ir naudas summa vai tās 
vērtības digitālais ekvivalents, tostarp 
virtuālā valūta vai cita veida atlīdzība, 
piemēram, dati, kas jāsniedz par digitālā 
satura vai digitālā pakalpojuma piegādi;

Or. en

Grozījums Nr. 413
Antanas Guoga
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. “cena” ir naudas summa, kas 
jāsamaksā par piegādāto digitālo saturu;

6. „cena” ir naudas summa vai kāds 
cits vērtības ekvivalents, kas jāsamaksā par 
piegādāto digitālo saturu;

Or. en

Grozījums Nr. 414
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. “cena” ir naudas summa, kas 
jāsamaksā par piegādāto digitālo saturu;

6. „cena” ir naudas summa, kas 
jāsamaksā par piegādāto digitālo saturu vai 
pakalpojumu;

Or. it

Grozījums Nr. 415
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a „personas dati” ir personas dati, 
kā tie noteikti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2016/679 (Datu 
aizsardzības regula)[1] 4. panta 1. punktā;

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula)(OV L 119 4.5.2016., 
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1.–88. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 416
Marlene Mizzi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a personas dati vai citi dati ir dati, 
kā tie noteikti Regulas (ES) 2016/679 
4. panta 1. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 417
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a „personas dati” ir personas dati, 
kā tie noteikti Regulas (ES) 2016/679 
4. panta 1. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 418
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a „personas dati” ir personas dati, 
kā tie definēti Regulas (ES) 2016/679 
4. panta 1. punktā;
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Or. en

Grozījums Nr. 419
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a „atlīdzība datu veidā” ir personas 
dati vai citi dati, ko patērētājs sniedz 
piegādātājam līguma noslēgšanas vai 
izpildes laikā, tostarp dati, kas tiek radīti, 
patērētājam izmantojot jebkādu piegādāto 
digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu, 
un ko piegādātājs vai trešā persona 
izmanto, pamatojoties uz patērētāja 
piekrišanu, vai citādi;

Or. en

Pamatojums

Atlīdzību datu veidā nevajadzētu attiecināt uz tādu lietotāju datu apkopošanu, kuriem ir 
nodrošināta anonimitāte, lai uzlabotu digitālo saturu vai pakalpojumu, bet vienīgi uz tādu 
datu izmantošanu, kas ir piegādātāja vai trešās personas ienākumu gūšanas modeļa 
neatņemama sastāvdaļa.

Grozījums Nr. 420
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. “līgums” ir vienošanās nolūkā 
radīt saistības vai citas tiesiskas sekas;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 421
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. “digitālā vide” ir aparatūra, 
digitālais saturs un jebkurš tīkla 
savienojums, ciktāl tie atrodas lietotāja 
kontrolē;

8. „digitālā vide” ir aparatūra, 
digitālais saturs un pakalpojumi, kā arī
jebkurš tīkla savienojums, ciktāl tie atrodas 
lietotāja kontrolē;

Or. it

Grozījums Nr. 422
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. “digitālā vide” ir aparatūra, 
digitālais saturs un jebkurš tīkla 
savienojums, ciktāl tie atrodas lietotāja 
kontrolē;

8. „digitālā vide” ir aparatūra, 
programmatūra un jebkurš tīkla 
savienojums, ko izmanto patērētājs;

Or. en

Grozījums Nr. 423
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. “digitālā vide” ir aparatūra, 
digitālais saturs un jebkurš tīkla 
savienojums, ciktāl tie atrodas lietotāja 
kontrolē;

8. „digitālā vide” ir aparatūra,
programmatūra, digitālais saturs un 
jebkurš tīkla savienojums, ciktāl tie atrodas 
lietotāja kontrolē;

Or. en



PE597.627v02-00 62/163 AM\1117404LV.docx

LV

Grozījums Nr. 424
Daniel Dalton, Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. “digitālā vide” ir aparatūra, 
digitālais saturs un jebkurš tīkla 
savienojums, ciktāl tie atrodas lietotāja 
kontrolē;

8. „digitālā vide” ir aparatūra, 
programmatūra, digitālais saturs un 
jebkurš tīkla savienojums, ciktāl tie atrodas 
lietotāja kontrolē;

Or. en

Grozījums Nr. 425
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. “digitālā vide” ir aparatūra,
digitālais saturs un jebkurš tīkla 
savienojums, ciktāl tie atrodas lietotāja 
kontrolē;

8. „digitālā vide” ir aparatūra un 
digitālais saturs, ciktāl tie atrodas lietotāja 
kontrolē;

Or. en

Pamatojums

Piegādātājam, instalējot produktu, nav iespējams apsvērt visus tīkla savienojumus, kādi 
patērētājam varētu būt instalēti, jo īpaši tādēļ, ka savienojamo ierīču daudzums palielinās.

Grozījums Nr. 426
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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9. “sadarbspēja” ir digitālā satura 
spēja pildīt visas funkcijas, 
mijiedarbojoties ar konkrētu digitālo vidi;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 427
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. “sadarbspēja” ir digitālā satura 
spēja pildīt visas funkcijas, 
mijiedarbojoties ar konkrētu digitālo vidi;

9. „sadarbspēja” ir digitālā satura un 
tā funkciju saderība ar standarta 
aparatūras un programmatūras vidi, kas 
nav vide, kurā tas tiek piegādāts, tostarp 
arī spēja patērētājiem piekļūt digitālajam 
saturam, neizmantojot 
lietojumprogrammas vai citas 
tehnoloģijas tā satura konvertēšanai, 
kuram tie vēlas piekļūt;

Or. en

Grozījums Nr. 428
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. “sadarbspēja” ir digitālā satura 
spēja pildīt visas funkcijas, 
mijiedarbojoties ar konkrētu digitālo vidi;

9. „sadarbspēja” ir likumīgi iegūta 
digitālā satura spēja funkcionēt ar citiem 
pašreizējiem vai turpmākiem produktiem 
vai sistēmām bez piekļuves vai darbības 
ierobežojumiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 429
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. “sadarbspēja” ir digitālā satura 
spēja pildīt visas funkcijas, 
mijiedarbojoties ar konkrētu digitālo vidi;

9. „sadarbspēja” ir digitālā satura un 
tā funkciju saderība ar materiālu vidi un 
citu programmatūru, kas nav 
programmatūra, kurā tas piegādāts;

Or. fr

Grozījums Nr. 430
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. “sadarbspēja” ir digitālā satura 
spēja pildīt visas funkcijas, 
mijiedarbojoties ar konkrētu digitālo vidi;

9. „sadarbspēja” ir digitālā satura vai 
pakalpojuma spēja pildīt visas funkcijas, 
mijiedarbojoties ar konkrētu digitālo vidi;

Or. it

Grozījums Nr. 431
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. “sadarbspēja” ir digitālā satura 
spēja pildīt visas funkcijas, 
mijiedarbojoties ar konkrētu digitālo vidi;

9. „sadarbspēja” ir digitālā satura 
spēja pildīt visas funkcijas, 
mijiedarbojoties ar standarta aparatūras 
un programmatūras vidi;

Or. en
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Grozījums Nr. 432
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. “sadarbspēja” ir digitālā satura 
spēja pildīt visas funkcijas, 
mijiedarbojoties ar konkrētu digitālo vidi;

9. „saderība” ir digitālā satura spēja 
pildīt visas funkcijas, mijiedarbojoties ar 
konkrētu digitālo vidi;

Or. fr

Grozījums Nr. 433
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a „saderība” ir digitālā satura spēja 
pildīt visas funkcijas, mijiedarbojoties ar 
konkrētu digitālo vidi;

Or. fr

Grozījums Nr. 434
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a „e-grāmatas datnes sadarbspēja” 
ir e-grāmatas datnes un tās funkciju 
saderība ar materiālu vidi un 
programmatūru, kas nav programmatūra, 
kurā tā piegādāta, bez ierobežota termiņa 
un ar piegādi tikai atvērtā standarta 
formātā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 435
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 9.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b „atvērtais standarts” ir 
sadarbspējīgs datu formāts, kura tehniskā 
specifikācija ir brīvi un publiski pieejama 
un īstenojama;

Or. fr

Grozījums Nr. 436
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. “piegāde” ir piekļuves 
nodrošināšana digitālajam saturam vai 
digitālā satura pieejamības 
nodrošināšana;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 437
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. “piegāde” ir piekļuves 
nodrošināšana digitālajam saturam vai 
digitālā satura pieejamības nodrošināšana;

10. „piegāde” ir piekļuves 
nodrošināšana digitālajam saturam un/vai 
digitālajiem pakalpojumiem vai digitālā 
satura un/vai digitālo pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšana;
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Or. ro

Grozījums Nr. 438
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. “piegāde” ir piekļuves 
nodrošināšana digitālajam saturam vai 
digitālā satura pieejamības nodrošināšana;

10. „piegāde” ir piekļuves 
nodrošināšana digitālajam saturam vai 
pakalpojumam vai digitālā satura vai 
pakalpojuma pieejamības nodrošināšana;

Or. it

Grozījums Nr. 439
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. “piegāde” ir piekļuves 
nodrošināšana digitālajam saturam vai 
digitālā satura pieejamības nodrošināšana;

10. „piegāde” ir piekļuves 
nodrošināšana digitālajam saturam vai 
pakalpojumam vai digitālā satura 
pieejamības nodrošināšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 440
Victor Negrescu

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a „darījums” ir pirkšana vai 
pārdošana, tostarp arī bezmaksas 
darījumi, kuros saturs tiek nodrošināts 
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par brīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 441
Daniel Dalton, Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. “pastāvīgs informācijas nesējs” ir 
jebkurš instruments, kas patērētājam vai 
pārdevējam dod iespēju uzglabāt personīgi 
viņam adresētu informāciju, lai tā būtu 
pieejama turpmākai atsaucei informācijas 
mērķiem atbilstīgā laikposmā, un kas ļauj 
neizmainītā veidā pavairot uzglabāto 
informāciju;

11. „materiāls informācijas nesējs” ir 
jebkurš instruments, kas patērētājam vai 
pārdevējam dod iespēju uzglabāt personīgi 
viņam adresētu informāciju, lai tā būtu 
pieejama turpmākai atsaucei informācijas 
mērķiem atbilstīgā laikposmā, un kas ļauj 
neizmainītā veidā pavairot uzglabāto 
informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 442
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai
jebkādu citu datu formā.

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai digitālo 
pakalpojumu vai apņemas to izdarīt un, 
apmaiņā pret to ir jāsamaksā cena vai 
patērētājs sniedz cita veida atlīdzību, nevis 
naudu, darot pieejamus viņa vai viņas 
personas datus vai jebkādus citus datus, 
ciktāl tas saskaņā ar Regulu (ES) 
2016/679 ir iespējams gadījumos, kad šādi 
dati tiek apstrādāti peļņas gūšanas 
nolūkos. Līgumā skaidri norāda, kādi dati 
tiek sniegti apmaiņā pret piegādāto 
saturu.
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Or. en

Grozījums Nr. 443
Marietje Schaake

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai 
jebkādu citu datu formā.

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai precēs 
ietvertu digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai 
jebkādu citu datu formā.

Or. en

Grozījums Nr. 444
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai 
jebkādu citu datu formā.

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena. Samaksas, izmantojot cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, iekļaušana 
direktīvā tiks apsvērta nākamajā 
pārskatīšanas procesā.

Or. en

Pamatojums

Jāveic papildu pētījumi, lai pārliecinātos, vai datus vajadzētu izmantot kā atlīdzību un iekļaut 
direktīvas piemērošanas jomā.
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Grozījums Nr. 445
Angel Dzhambazki

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai 
jebkādu citu datu formā.

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāveic 
samaksa naudā.

Or. en

Grozījums Nr. 446
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida
atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai 
jebkādu citu datu formā.

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai digitālo 
pakalpojumu vai apņemas to izdarīt un, 
apmaiņā pret to ir jāsamaksā cena vai 
jāsniedz cita veida atlīdzība, nevis nauda, 
piemēram, personas dati vai citi dati, ko 
piegādā patērētājs vai ko vāc piegādātājs 
vai trešā persona piegādātāja interesēs.

Or. fr

Grozījums Nr. 447
Daniel Dalton, Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai 
jebkādu citu datu formā.

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai precē 
ietvertu digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena.

Or. en

Pamatojums

Digitālā satura direktīva būtu jāpiemēro visa veida maksas digitālajam saturam, tostarp 
ietvertam digitālajam saturam, lai nodrošinātu skaidrību patērētājiem un piegādātājiem par 
tāda digitālā satura statusu, ko piegādā ietvertu materiālās precēs, bet ne saturam, kas tiek 
nodrošināts par brīvu un no kura patērētāji ne vienmēr cer sagaidīt vai neprasa tādu pašu 
drošības pakāpi kā no maksas satura. Ierobežojumu sloga noteikšana maziem bezmaksas 
digitālā satura sniedzējiem būtu nesamērīgs pasākums tādu tiesiskās aizsardzības problēmu 
novēršanai, kas rodas patērētājiem dažās Eiropas valstīs.

Grozījums Nr. 448
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai 
jebkādu citu datu formā.

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai digitālos 
pakalpojumus vai apņemas to izdarīt un, 
apmaiņā pret to ir jāsamaksā cena vai 
patērētājs aktīvi sniedz cita veida atlīdzību, 
nevis naudu, personas datu vai jebkādu citu 
datu formā.

Or. ro

Grozījums Nr. 449
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs 
piegādā patērētājam digitālo saturu vai 
apņemas to izdarīt un, apmaiņā pret to ir 
jāsamaksā cena vai patērētājs aktīvi 
sniedz cita veida atlīdzību, nevis naudu,
personas datu vai jebkādu citu datu formā.

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, saskaņā ar kuru piegādātājs 
piegādā vai apņemas piegādāt patērētājam 
digitālo saturu vai digitālos pakalpojumus 
apmaiņā pret to cenas samaksu vai
personas datu sniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai 
jebkādu citu datu formā.

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai 
pakalpojumu vai apņemas to izdarīt un, 
apmaiņā pret to ir jāsamaksā cena un/vai 
patērētājs aktīvi sniedz cita veida atlīdzību, 
nevis naudu, personas datu vai jebkādu citu 
datu formā.

Or. it

Grozījums Nr. 451
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
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izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai 
jebkādu citu datu formā.

izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi un brīvprātīgi 
sniedz cita veida atlīdzību, nevis naudu,
personas datu formā.

Or. fr

Grozījums Nr. 452
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai 
jebkādu citu datu formā.

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
vai apņemas piegādāt patērētājam digitālo 
saturu vai digitālo pakalpojumu apmaiņā 
pret tā cenas samaksu un/vai personas 
datiem vai citiem datiem, ko sniedzis 
patērētājs vai savācis piegādātājs vai trešā 
persona.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Maria Grapini

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai 
jebkādu citu datu formā.

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena un/vai patērētājam ir jāsniedz
personas dati vai cita veida ekonomiski 
vērtīgi dati, vai arī tos savāc piegādātājs 
vai trešā persona.
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Or. ro

Grozījums Nr. 454
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai 
jebkādu citu datu formā.

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu 
formā.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai 
jebkādu citu datu formā.

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu 
formā.

Or. en

Pamatojums

Jēdzienu „jebkādi citi dati” nevar uzskatīt par cita veida atlīdzību, ņemot vērā, ka ieguvumi 
no jebkādiem citiem datiem un to apstrādes vērtība nereti rodas lietotāju un piegādātāju
sadarbības dēļ.
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Grozījums Nr. 456
Inese Vaidere

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu vai 
jebkādu citu datu formā.

1. Šo direktīvu piemēro ikvienam 
līgumam, kura ietvaros piegādātājs piegādā 
patērētājam digitālo saturu vai apņemas to 
izdarīt un, apmaiņā pret to ir jāsamaksā 
cena vai patērētājs aktīvi sniedz cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, personas datu 
formā.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro visiem tādu 
digitālo produktu piegādes līgumiem, kuri 
izgatavoti saskaņā ar patērētāja 
specifikācijām.

2. Šo direktīvu piemēro visiem tāda 
digitālā satura vai pakalpojuma piegādes 
līgumiem, kurš sagatavots saskaņā ar 
patērētāja specifikācijām.

Or. it

Grozījums Nr. 458
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro visiem tādu 
digitālo produktu piegādes līgumiem, kuri 
izgatavoti saskaņā ar patērētāja 
specifikācijām.

2. Šo direktīvu piemēro visiem tādu 
digitālā satura vai digitālo pakalpojumu
piegādes līgumiem, kuri izgatavoti saskaņā 
ar patērētāja specifikācijām.
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Or. fr

Grozījums Nr. 459
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro visiem tādu 
digitālo produktu piegādes līgumiem, kuri 
izgatavoti saskaņā ar patērētāja 
specifikācijām.

2. Šo direktīvu piemēro visiem tāda 
digitālā satura piegādes līgumiem, kuri 
izgatavoti saskaņā ar patērētāja 
specifikācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 460
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja līgumu noslēdz par digitālā 
satura piegādi, to uzskata par pārdošanas 
līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 461
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot 5. un 11. pantu, šo 
direktīvu piemēro visiem pastāvīgiem 
informācijas nesējiem, kuros ietverts 
digitālais saturs, ja pastāvīgais 

svītrots
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informācijas nesējs ir izmantots tikai un 
vienīgi kā digitālā satura nesējs.

Or. fr

Grozījums Nr. 462
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot 5. un 11. pantu, šo 
direktīvu piemēro visiem pastāvīgiem 
informācijas nesējiem, kuros ietverts 
digitālais saturs, ja pastāvīgais 
informācijas nesējs ir izmantots tikai un 
vienīgi kā digitālā satura nesējs.

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot 5. un 11. pantu, šo 
direktīvu piemēro visiem pastāvīgiem 
informācijas nesējiem, kuros ietverts 
digitālais saturs, ja pastāvīgais informācijas 
nesējs ir izmantots tikai un vienīgi kā 
digitālā satura nesējs.

3. Šo direktīvu nepiemēro visiem 
pastāvīgiem informācijas nesējiem, kuros 
ietverts digitālais saturs, ja pastāvīgais 
informācijas nesējs ir izmantots tikai un 
vienīgi kā digitālā satura nesējs.

Or. en

Grozījums Nr. 464
Evelyne Gebhardt, Axel Voss, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, 
Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot 5. un 11. pantu, šo 
direktīvu piemēro visiem pastāvīgiem 
informācijas nesējiem, kuros ietverts 
digitālais saturs, ja pastāvīgais 
informācijas nesējs ir izmantots tikai un 
vienīgi kā digitālā satura nesējs.

3. Izņemot 5. un 11. pantu, šo 
direktīvu piemēro precēm, kurās ir ietverts 
digitālais saturs, ja vien piegādātājs 
nepierāda, ka neatbilstības iemesls ir 
preces tehniskais nodrošinājums. Šo 
direktīvu piemēro arī materiāliem 
informācijas nesējiem, ko izmanto tikai un 
vienīgi kā digitālā satura nesējus, ja vien 
piegādātājs nepierāda, ka neatbilstības 
iemesls ir materiālais datu nesējs.

Or. en

Grozījums Nr. 465
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izņemot 5. un 11. pantu, šo 
direktīvu piemēro visiem pastāvīgiem 
informācijas nesējiem, kuros ietverts 
digitālais saturs, ja pastāvīgais 
informācijas nesējs ir izmantots tikai un 
vienīgi kā digitālā satura nesējs.

3. Šo direktīvu piemēro precēm, 
kurās ir ietverts digitālais saturs, ja vien 
piegādātājs nepierāda, ka neatbilstības 
iemesls ir preces tehniskais 
nodrošinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 466
Eva Maydell, Pascal Arimont, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja digitālo saturu piegādā 
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materiālā informācijas nesējā vai ja tas ir 
ietverts precē, šo direktīvu, izņemot tās 5.
un 11. pantu, piemēro jebkurai 
neatbilstībai, ja vien piegādātājs 
nepierāda, ka neatbilstības iemesls ir 
materiālais informācijas nesējs vai preces 
tehniskais nodrošinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 467
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šīs direktīvas noteikumus piemēro 
arī digitālam saturam, kas ir iekļauts 
precēs. Neatkarīgi no atsevišķām 
līgumattiecībām preču piegādātāji ir 
atbildīgi patērētājiem par to, lai tiktu 
izpildīti ar digitālo saturu saistītie 
pienākumi.

Or. de

Pamatojums

Noteiktās prasības par digitālā satura atbilstību līgumam un patērētajiem piešķirtās 
likumīgās tiesības neatbilstības gadījumā ir lietderīgs un pienācīgs standarts, un tādēļ tas 
būtu jāpiemēro arī digitālam saturam, kas ir iekļauts fiziskās precēs. Lai patērētāji varētu 
vieglāk īstenot savas tiesības, preču pārdevējam būtu jāuzņemas atbildība par neatbilstību 
līgumam neatkarīgi no atsevišķām līgumattiecībām.

Grozījums Nr. 468
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šo direktīvu piemēro visiem 
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integrēta digitālā satura vai integrētu 
digitālo pakalpojumu piegādes līgumiem, 
izņemot gadījumus, kad piegādātājs 
apstiprina, ka neatbilstība ir saistīta ar 
preces tehnisko nodrošinājumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 469
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šo direktīvu piemēro precēm, 
kurās ir ietverts digitālais saturs, ja vien 
piegādātājs nepierāda, ka neatbilstības 
iemesls nav preces tehniskais 
nodrošinājums.

Or. it

Grozījums Nr. 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šo direktīvu nepiemēro ietvertam 
digitālajam saturam.

Or. en

Grozījums Nr. 471
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita 
veida atlīdzību, nevis naudu, ciktāl 
piegādātājs prasa patērētājam sniegt 
personas datus, kuru apstrāde ir noteikti 
nepieciešama līguma izpildei vai tiesību 
aktu prasību ievērošanai, un piegādātājs 
tos turpmāk neapstrādā nekādā citā veidā, 
kas neatbilstu minētajam mērķim. Tāpat 
direktīvu nepiemēro citiem datiem, ko 
piegādātājs prasa patērētājam sniegt, lai 
nodrošinātu, ka digitālais saturs atbilst 
līgumam vai ir ievērotas tiesību aktu 
prasības, un piegādātājs neizmanto šos 
datus komerciāliem nolūkiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 472
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, ciktāl piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt personas datus, 
kuru apstrāde ir noteikti nepieciešama
līguma izpildei vai tiesību aktu prasību 
ievērošanai, un piegādātājs tos turpmāk 
neapstrādā nekādā citā veidā, kas 
neatbilstu minētajam mērķim. Tāpat 
direktīvu nepiemēro citiem datiem, ko 
piegādātājs prasa patērētājam sniegt, lai 
nodrošinātu, ka digitālais saturs atbilst 
līgumam vai ir ievērotas tiesību aktu 
prasības, un piegādātājs neizmanto šos 
datus komerciāliem nolūkiem.

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, ciktāl piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt personas datus, 
kuri ir noteikti nepieciešami līguma 
izpildei vai tiesību aktu prasību 
ievērošanai, un piegādātājs tos turpmāk 
neapstrādā.

Or. en
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Grozījums Nr. 473
Angel Dzhambazki

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita 
veida atlīdzību, nevis naudu, ciktāl 
piegādātājs prasa patērētājam sniegt 
personas datus, kuru apstrāde ir noteikti 
nepieciešama līguma izpildei vai tiesību 
aktu prasību ievērošanai, un piegādātājs
tos turpmāk neapstrādā nekādā citā veidā,
kas neatbilstu minētajam mērķim. Tāpat 
direktīvu nepiemēro citiem datiem, ko
piegādātājs prasa patērētājam sniegt, lai 
nodrošinātu, ka digitālais saturs atbilst 
līgumam vai ir ievērotas tiesību aktu 
prasības, un piegādātājs neizmanto šos
datus komerciāliem nolūkiem.

4. Šo direktīvu nepiemēro, ja 
personas datus vai citus patērētāja 
sniegtos datus piegādātājs galvenokārt 
izmanto, lai piegādātu digitālo saturu vai 
pakalpojumu vai kādu tā daļu, vai nolūkā 
ievērot tiesību aktu prasības, kuras 
piegādātājam ir obligātas, un piegādātājs 
neapstrādā šos personas datus vai citus
datus jebkuram citam ar to nesaistītam 
mērķim.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešama lielāka skaidrība, jo jēdziens „dati, kuru apstrāde ir noteikti nepieciešama 
līguma izpildei vai tiesību aktu prasību ievērošanai” ir ārkārtīgi šaurs un šos datus varētu 
izmantot likumīgiem komerciāliem nolūkiem ārpus tirdzniecības.

Grozījums Nr. 474
Kaja Kallas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, ciktāl piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt personas datus, 
kuru apstrāde ir noteikti nepieciešama 
līguma izpildei vai tiesību aktu prasību 
ievērošanai, un piegādātājs tos turpmāk 

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, ciktāl piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt personas datus, 
kuru apstrāde ir noteikti nepieciešama 
līguma izpildei vai tiesību aktu prasību 
ievērošanai, un piegādātājs šos datus
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neapstrādā nekādā citā veidā, kas neatbilstu 
minētajam mērķim. Tāpat direktīvu 
nepiemēro citiem datiem, ko piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt, lai nodrošinātu, 
ka digitālais saturs atbilst līgumam vai ir 
ievērotas tiesību aktu prasības, un 
piegādātājs neizmanto šos datus 
komerciāliem nolūkiem.

turpmāk neapstrādā nekādā citā veidā, kas 
neatbilstu minētajam mērķim. Direktīvu 
nepiemēro arī personas datiem, ko 
patērētājs aktīvi nesniedz.

Or. en

Pamatojums

Nav tiesiskā regulējuma par cita veida datu apstrādi, tādēļ personas datu likumīgas apstrādes 
salīdzināšana ar citu datu apstrādi rada juridisko nenoteiktību. Jāprecizē arī tas, ka datu 
attiecība, kas ir izveidota Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, vēl nenozīmē līgumattiecību 
izveidi, proti, vienkārša datu vākšanas darbība nenodrošina minētās attiecības iekļaušanu šīs 
direktīvas piemērošanas jomā.

Grozījums Nr. 475
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, ciktāl piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt personas datus, 
kuru apstrāde ir noteikti nepieciešama 
līguma izpildei vai tiesību aktu prasību 
ievērošanai, un piegādātājs tos turpmāk 
neapstrādā nekādā citā veidā, kas neatbilstu 
minētajam mērķim. Tāpat direktīvu 
nepiemēro citiem datiem, ko piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt, lai nodrošinātu, 
ka digitālais saturs atbilst līgumam vai ir 
ievērotas tiesību aktu prasības, un 
piegādātājs neizmanto šos datus 
komerciāliem nolūkiem.

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, ciktāl piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt personas datus, 
kuru apstrāde ir noteikti nepieciešama 
līguma izpildei vai tiesību aktu prasību 
ievērošanai, un piegādātājs tos turpmāk 
neapstrādā nekādā citā veidā, kas neatbilstu 
minētajam mērķim. Tāpat direktīvu 
nepiemēro citiem datiem, piemēram, 
fotogrāfijām, dzejoļiem, dziesmām un 
citiem lietotāja radītiem vienumiem, ko 
piegādātājs prasa patērētājam sniegt, lai 
nodrošinātu, ka digitālais saturs atbilst 
līgumam vai ir ievērotas tiesību aktu 
prasības, un piegādātājs neizmanto šos 
datus komerciāliem nolūkiem.

Or. it
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Grozījums Nr. 476
Dita Charanzová

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, ciktāl piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt personas datus, 
kuru apstrāde ir noteikti nepieciešama 
līguma izpildei vai tiesību aktu prasību 
ievērošanai, un piegādātājs tos turpmāk 
neapstrādā nekādā citā veidā, kas neatbilstu 
minētajam mērķim. Tāpat direktīvu 
nepiemēro citiem datiem, ko piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt, lai nodrošinātu, 
ka digitālais saturs atbilst līgumam vai ir 
ievērotas tiesību aktu prasības, un 
piegādātājs neizmanto šos datus 
komerciāliem nolūkiem.

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, ciktāl piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt personas datus, 
kuru apstrāde ir noteikti nepieciešama 
līguma izpildei vai tiesību aktu prasību 
ievērošanai, un piegādātājs tos turpmāk 
neapstrādā nekādā citā veidā, kas neatbilstu 
minētajam mērķim. Tāpat direktīvu 
nepiemēro personas datiem, ko piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt un ko piegādātājs 
nedrīkst darīt zināmus, nodot, kopīgot, 
atļaut izmantot vai kā citādi nosūtīt 
trešām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 477
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, ciktāl piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt personas datus, 
kuru apstrāde ir noteikti nepieciešama 
līguma izpildei vai tiesību aktu prasību 
ievērošanai, un piegādātājs tos turpmāk 
neapstrādā nekādā citā veidā, kas neatbilstu 
minētajam mērķim. Tāpat direktīvu 
nepiemēro citiem datiem, ko piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt, lai nodrošinātu, 

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, ciktāl piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt personas datus, 
kuru apstrāde ir noteikti nepieciešama 
līguma izpildei vai tiesību aktu prasību 
ievērošanai, un piegādātājs tos turpmāk 
neapstrādā nekādā citā veidā, kas neatbilstu 
minētajam mērķim. Tāpat direktīvu 
nepiemēro citiem datiem, ko piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt, lai nodrošinātu, 
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ka digitālais saturs atbilst līgumam vai ir 
ievērotas tiesību aktu prasības, un 
piegādātājs neizmanto šos datus 
komerciāliem nolūkiem.

ka digitālais saturs atbilst līgumam vai ir 
ievērotas tiesību aktu prasības, un 
piegādātājs neapstrādā šos datus jebkuram 
citam peļņas gūšanas mērķim.

Or. en

Grozījums Nr. 478
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, ciktāl piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt personas datus, 
kuru apstrāde ir noteikti nepieciešama 
līguma izpildei vai tiesību aktu prasību 
ievērošanai, un piegādātājs tos turpmāk 
neapstrādā nekādā citā veidā, kas neatbilstu 
minētajam mērķim. Tāpat direktīvu 
nepiemēro citiem datiem, ko piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt, lai nodrošinātu, 
ka digitālais saturs atbilst līgumam vai ir 
ievērotas tiesību aktu prasības, un 
piegādātājs neizmanto šos datus 
komerciāliem nolūkiem.

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam vai pakalpojumiem, ko sniedz 
apmaiņā pret cita veida atlīdzību, nevis 
naudu, ciktāl piegādātājs prasa patērētājam 
sniegt personas datus, kuru apstrāde ir 
noteikti nepieciešama līguma izpildei vai 
tiesību aktu prasību ievērošanai, un 
piegādātājs tos turpmāk neapstrādā nekādā 
citā veidā, kas neatbilstu minētajam 
mērķim. Tāpat direktīvu nepiemēro citiem 
datiem, ko piegādātājs prasa patērētājam 
sniegt, lai nodrošinātu, ka digitālais saturs 
atbilst līgumam vai ir ievērotas tiesību aktu 
prasības, un piegādātājs neizmanto šos 
datus komerciāliem nolūkiem.

Or. it

Grozījums Nr. 479
Daniel Dalton, Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, ciktāl piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt personas datus, 

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, ciktāl piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt personas datus, 
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kuru apstrāde ir noteikti nepieciešama 
līguma izpildei vai tiesību aktu prasību 
ievērošanai, un piegādātājs tos turpmāk 
neapstrādā nekādā citā veidā, kas neatbilstu 
minētajam mērķim. Tāpat direktīvu 
nepiemēro citiem datiem, ko piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt, lai nodrošinātu, 
ka digitālais saturs atbilst līgumam vai ir 
ievērotas tiesību aktu prasības, un 
piegādātājs neizmanto šos datus 
komerciāliem nolūkiem.

kuru apstrāde ir noteikti nepieciešama 
līguma izpildei vai tiesību aktu prasību 
ievērošanai, un piegādātājs tos turpmāk 
neapstrādā nekādā citā veidā, kas neatbilstu 
Regulas (ES) 2016/679 prasībām. Tāpat 
direktīvu nepiemēro citiem datiem, ko 
piegādātājs prasa patērētājam sniegt, lai 
nodrošinātu, ka digitālais saturs atbilst 
līgumam vai ir ievērotas tiesību aktu 
prasības, un piegādātājs neizmanto šos 
datus komerciāliem nolūkiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt direktīvas tekstu, lai tas nebūtu prevalējošs, salīdzinot ar, vai nebūtu 
pretrunā Regulai (ES) 2016/679 par vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem.

Grozījums Nr. 480
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam, ko sniedz apmaiņā pret cita veida 
atlīdzību, nevis naudu, ciktāl piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt personas datus, 
kuru apstrāde ir noteikti nepieciešama 
līguma izpildei vai tiesību aktu prasību 
ievērošanai, un piegādātājs tos turpmāk 
neapstrādā nekādā citā veidā, kas neatbilstu 
minētajam mērķim. Tāpat direktīvu 
nepiemēro citiem datiem, ko piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt, lai nodrošinātu, 
ka digitālais saturs atbilst līgumam vai ir 
ievērotas tiesību aktu prasības, un 
piegādātājs neizmanto šos datus 
komerciāliem nolūkiem.

4. Šo direktīvu nepiemēro digitālajam 
saturam vai digitālajiem pakalpojumiem, 
ko sniedz apmaiņā pret cita veida atlīdzību, 
nevis naudu, ciktāl patērētāja sniegto 
personas datu vai citu datu apstrāde ir
nepieciešama līguma noslēgšanai vai
izpildei vai tiesību aktu prasību 
ievērošanai, un piegādātājs tos turpmāk 
neapstrādā nekādā citā veidā, kas neatbilstu 
minētajam mērķim. Tāpat direktīvu 
nepiemēro citiem datiem, ko piegādātājs 
prasa patērētājam sniegt, lai nodrošinātu, 
ka digitālais saturs atbilst līgumam vai ir 
ievērotas tiesību aktu prasības, un 
piegādātājs neizmanto šos datus nekādiem 
citiem nolūkiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 481
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakalpojumiem, kurus piegādātājs 
sniedz ar ievējojamu cilvēka iejaukšanos, 
ja digitālo formātu galvenokārt izmanto 
kā nesēju;

a) pakalpojumiem, kas nav digitālā 
satura vai pakalpojumu piegāde;

Or. it

Grozījums Nr. 482
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakalpojumiem, kurus piegādātājs 
sniedz ar ievējojamu cilvēka iejaukšanos, 
ja digitālo formātu galvenokārt izmanto kā 
nesēju;

a) pakalpojumiem, kurus piegādātājs 
sniedz ar ievērojamu cilvēka iejaukšanos, 
ja digitālo formātu galvenokārt izmanto kā 
nesēju, piemēram, juridiskiem 
pakalpojumiem;

Or. de

Pamatojums

Šis precizējums ļauj novērst interpretācijas grūtības un radīt juridisko noteiktību jomā, uz 
kuru parasti attiecas 3. panta 5. punkta a) apakšpunktā noteiktais izņēmums, jo raksturīgā 
izpilde nav digitālā satura nodrošināšana.

Grozījums Nr. 483
Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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a) pakalpojumiem, kurus piegādātājs 
sniedz ar ievējojamu cilvēka iejaukšanos, 
ja digitālo formātu galvenokārt izmanto kā 
nesēju;

a) pakalpojumiem, kuru galvenais 
priekšmets nav digitālā satura vai digitālo 
pakalpojumu piegāde un kuros digitālo 
formātu galvenokārt izmanto, lai piegādātu 
šādus pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 484
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakalpojumiem, kurus piegādātājs 
sniedz ar ievējojamu cilvēka iejaukšanos, 
ja digitālo formātu galvenokārt izmanto kā 
nesēju;

a) pakalpojumiem, kurus piegādātājs 
sniedz ar ievējojamu cilvēka iejaukšanos, 
ja digitālo formātu galvenokārt izmanto kā 
nesēju, piemēram, juridiskajiem 
pakalpojumiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 485
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pakalpojumiem, kurus piegādātājs 
sniedz ar ievējojamu cilvēka iejaukšanos,
ja digitālo formātu galvenokārt izmanto kā 
nesēju;

a) pakalpojumiem, kuros digitālo 
formātu galvenokārt izmanto kā nesēju vai, 
lai šos pakalpojumus darītu pieejamus;

Or. en

Grozījums Nr. 486
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
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3. pants – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ar ekonomiku nesaistītiem 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 487
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) darbībām, kas saistītas ar valsts 
iestāžu pienākumu veikšanu saskaņā ar 
Līguma 45. pantu;

Or. fr

Grozījums Nr. 488
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) elektronisko komunikāciju
pakalpojumiem, kā definēts Direktīvā 
2002/21/EC;

b) elektronisko sakaru
pakalpojumiem, kā definēts Direktīvā 
2002/21/EK, izņemot numurneatkarīgus 
starppersonu sakaru pakalpojumus, uz 
kuriem attiecas šī direktīva;

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva būtu jāattiecina uz tiešsaistes sakaru pakalpojumiem, piemēram, Skype un 
WhatsApp, jo īpaši atbilstības noteikumu un līgumu darbības termiņa noteikšanas jomā. 
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Tādēļ grozījumā ir paredzēts ņemt vērā Komisijas direktīvas priekšlikumu, ar ko nosaka 
Eiropas Elektronisko sakaru kodeksu (pārstrādāts), ieviešot grozītajā Direktīvā 2002/21/EK 
paredzētās elektronisko sakaru pakalpojumu izslēgšanas izņēmumu.

Grozījums Nr. 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) digitālā satura piegādei, ko veic 
bezmaksas vai atvērtās licences līguma 
ietvaros, ja papildus licences noteikumu 
ievērošanai nav arī vēl citas 
līgumattiecības un saistības;

Or. en

Grozījums Nr. 490
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Izrakstu sniegšanu no tādiem 
publiskiem reģistriem, kurus pārvalda 
valsts amatpersona vai iestāde, kam 
saskaņā ar likumu ir jābūt neatkarīgai un 
objektīvai un kas rīkojas nesaistīti ar 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesionālo 
darbību, bet gan saskaņā ar valsts tiesu 
sistēmu.

Or. de

Pamatojums

Līdzīgs punkts ir iekļauts arī Direktīvas 2011/83/ES (Direktīva par patērētāju tiesībām) 
3. pantā.
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Grozījums Nr. 491
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Publisko pasākumu 
pakalpojumiem, kuros digitālais saturs ir 
viens no mākslinieciskā izpildījuma vai 
izrādes elementiem, piemēram, kinofilmu 
rādīšanā vai dzīvajos priekšnesumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 492
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šo direktīvu nepiemēro 
elektroniski pārvaldītu publisku reģistru 
nodrošināšanai un izrakstu izsniegšanai 
no šādiem reģistriem.

Or. de

Grozījums Nr. 493
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šo direktīvu nepiemēro digitālo 
izrakstu izsniegšanai no publiskiem 
reģistriem.
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Or. ro

Grozījums Nr. 494
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja līgumā papildus digitālā satura 
piegādei ir ietverti citi elementi, šo 
direktīvu piemēro tikai digitālā satura 
piegādātāja un patērētāja statusā esošo 
pušu saistībām un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem.

6. Ja līgumā par digitālā satura vai 
digitālo pakalpojumu piegādi ir ietvertas 
papildu līgumsaistības, šo direktīvu 
piemēro tikai digitālā satura vai digitālo 
pakalpojumu piegādātāja un patērētāja 
statusā esošo pušu saistībām un tiesībām 
un tām pieejamajiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 495
Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja līgumā papildus digitālā satura 
piegādei ir ietverti citi elementi, šo 
direktīvu piemēro tikai digitālā satura 
piegādātāja un patērētāja statusā esošo 
pušu saistībām un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem.

6. Ja līgumā tiek nodrošināta gan
digitālā satura vai digitālo pakalpojumu, 
gan citu preču vai pakalpojumu piegāde, 
šo direktīvu piemēro tikai attiecīgā digitālā 
satura vai digitālā pakalpojuma 
piegādātāja un patērētāja statusā esošo 
pušu saistībām un tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 496
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
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3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja līgumā papildus digitālā satura 
piegādei ir ietverti citi elementi, šo 
direktīvu piemēro tikai digitālā satura 
piegādātāja un patērētāja statusā esošo 
pušu saistībām un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem.

6. Ja līgumā par digitālā satura 
piegādi papildus digitālā satura piegādei ir 
paredzētas papildu līgumsaistības, šo 
direktīvu piemēro tikai digitālā satura 
piegādātāja un patērētāja statusā esošo 
pušu saistībām un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 497
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja līgumā papildus digitālā satura 
piegādei ir ietverti citi elementi, šo 
direktīvu piemēro tikai digitālā satura 
piegādātāja un patērētāja statusā esošo 
pušu saistībām un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem.

6. Ja līgumā papildus digitālā satura 
vai pakalpojuma piegādei ir ietverti citi 
elementi, šo direktīvu piemēro tikai 
digitālā satura vai pakalpojuma 
piegādātāja un patērētāja statusā esošo 
pušu saistībām un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 498
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja līgumā papildus digitālā satura 
piegādei ir ietverti citi elementi, šo 
direktīvu piemēro tikai digitālā satura 
piegādātāja un patērētāja statusā esošo 
pušu saistībām un tiesiskās aizsardzības 

6. Ja līgumā papildus digitālā satura 
vai pakalpojuma piegādei ir ietverti citi 
elementi, šo direktīvu piemēro tikai 
digitālā satura piegādātāja un patērētāja 
statusā esošo pušu saistībām un tiesiskās 
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līdzekļiem. aizsardzības līdzekļiem.

Or. it

Grozījums Nr. 499
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja līgumā papildus digitālā satura 
piegādei ir ietverti citi elementi, šo 
direktīvu piemēro tikai digitālā satura 
piegādātāja un patērētāja statusā esošo 
pušu saistībām un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem.

6. Ja līgumā papildus digitālā satura 
piegādei ir ietvertas citas līgumsaistības, 
šo direktīvu piemēro tikai digitālā satura 
piegādātāja un patērētāja statusā esošo 
pušu tiesībām un saistībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 500
Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Kolīzijas gadījumā starp kādu šīs 
direktīvas noteikumu un kāda cita 
Savienības tiesību akta noteikumu, kas 
regulē konkrētu nozari vai jautājumu, 
minētā cita Savienības tiesību akta 
noteikumi ir pārāki par šo direktīvu.

7. Kolīzijas gadījumā starp kādu šīs 
direktīvas noteikumu un kāda cita 
Savienības tiesību akta noteikumu, kas 
regulē konkrētu nozari vai jautājumu, 
pārāki ir minētā cita Savienības tiesību 
akta noteikumi un tos piemēro šīm 
konkrētajām nozarēm.

Or. en

Grozījums Nr. 501
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
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3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Kolīzijas gadījumā starp kādu šīs 
direktīvas noteikumu un kāda cita 
Savienības tiesību akta noteikumu, kas 
regulē konkrētu nozari vai jautājumu, 
minētā cita Savienības tiesību akta 
noteikumi ir pārāki par šo direktīvu.

7. Kolīzijas gadījumā starp kādu šīs 
direktīvas noteikumu un kāda cita 
Savienības tiesību akta noteikumu, kas 
regulē konkrētu nozari vai jautājumu, 
pārāki ir minētā cita Savienības tiesību 
akta noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 502
Maria Grapini

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Šī direktīva neskar fizisko personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi.

8. Šī direktīva neskar fizisko personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi. Direktīva neskar arī patērētāju 
tiesības, kas ir paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2016. gada 
27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, 
paredzētās patērētāju tiesības un tās var 
tikt izmantotas atbilstoši paredzētajiem 
noteikumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 503
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Šī direktīva neskar fizisko personu 8. Neviens šīs direktīvas noteikums 
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aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi.

vai tiesību akts, ar ko tā tiek transponēta 
valstu tiesību aktos, nekādā veidā 
nemazina vai neapdraud fizisko personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi, kas paredzēta Regulā (ES) 
2016/679 un Direktīvā 2002/58/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 504
Daniel Dalton, Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Šī direktīva neskar fizisko personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi.

8. Šī direktīva neskar fizisko personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi, kas paredzēta Direktīvā 95/46/EK 
un Regulā (ES) 2016/679.

Or. en

Grozījums Nr. 505
Eva Paunova, Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Šī direktīva neskar fizisko personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi.

8. Šī direktīva neskar personas datu 
aizsardzību, kas paredzēta Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
2016/679 un Direktīvā 2002/58/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 506
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
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3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Šī direktīva neskar fizisko personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi.

8. Šī direktīva neskar personas datu
aizsardzību, kas paredzēta Regulā (ES) 
2016/679.

Or. en

Grozījums Nr. 507
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ciktāl tas nav šeit reglamentēts, šī 
direktīva neskar valstu vispārīgās 
līgumtiesības, piemēram, noteikumus par 
līgumu izstrādi, spēkā esību vai sekām, 
tostarp noteikumus par līguma izbeigšanas 
sekām.

9. Ciktāl tas nav šeit reglamentēts, šī 
direktīva neskar valstu vispārīgās 
līgumtiesības, piemēram, noteikumus par 
līgumu izstrādi, spēkā esību vai sekām, 
tostarp noteikumus par līguma izbeigšanas 
vai anulēšanas sekām.

Or. ro

Grozījums Nr. 508
Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ciktāl tas nav šeit reglamentēts, šī 
direktīva neskar valstu vispārīgās 
līgumtiesības, piemēram, noteikumus par 
līgumu izstrādi, spēkā esību vai sekām, 
tostarp noteikumus par līguma izbeigšanas 
sekām.

9. Šī direktīva neskar valstu vispārīgās 
līgumtiesības, piemēram, noteikumus par 
līgumu izstrādi, spēkā esību vai sekām, 
tostarp noteikumus par līguma izbeigšanas 
sekām, ciktāl tas nav šeit reglamentēts.

Or. en
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Grozījums Nr. 509
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants svītrots

Saskaņošanas pakāpe

Dalībvalstis nepatur spēkā vai neievieš 
noteikumus, kuri atšķiras no šajā 
direktīvā paredzētajiem noteikumiem, 
tostarp stingrākus vai mazāk stingrus 
noteikumus, lai nodrošinātu atšķirīgu 
patērētāju aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 510
Mylène Troszczynski

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nepatur spēkā vai neievieš 
noteikumus, kuri atšķiras no šajā 
direktīvā paredzētajiem noteikumiem, 
tostarp stingrākus vai mazāk stingrus 
noteikumus, lai nodrošinātu atšķirīgu 
patērētāju aizsardzības līmeni.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Noteikums ir pretrunā jebkādiem subsidiaritātes principiem. Dalībvalstīm ir jāsaglabā 
tiesības brīvi ieviest savos valsts tiesību aktos jebkādus noteikumus, kurus tās uzskata par 
svarīgiem vienīgi savu iedzīvotāju interesēs.

Grozījums Nr. 511
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Dennis de Jong

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nepatur spēkā vai neievieš 
noteikumus, kuri atšķiras no šajā direktīvā 
paredzētajiem noteikumiem, tostarp 
stingrākus vai mazāk stingrus 
noteikumus, lai nodrošinātu atšķirīgu 
patērētāju aizsardzības līmeni.

Dalībvalstis var paturēt spēkā noteikumus, 
kas ir stingrāki par šajā direktīvā 
paredzētajiem patērētāju aizsardzības 
noteikumiem, un šīs direktīvas 
piemērošanu nekādā gadījumā nevar 
izmantot, lai pamatotu patērētāju 
aizsardzības līmeņa samazināšanu jomās, 
uz kurām attiecas Savienības tiesību akti.
Šī direktīva neierobežo vispārējās 
materiālās un procesuālās tiesības, kuras 
patērētāji var izmantot saskaņā ar 
attiecīgās valsts noteikumiem, kuri 
reglamentē līgumsaistības vai saistības, 
kas nav līgumsaistības.

Or. en

Pamatojums

Pilnīga saskaņošana sabiedrības interesēs var tikt veikta vienīgi tad, ja tiek saglabāts 
visaugstākais patērētāju aizsardzības līmenis.

Grozījums Nr. 512
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nepatur spēkā vai neievieš
noteikumus, kuri atšķiras no šajā direktīvā 
paredzētajiem noteikumiem, tostarp 
stingrākus vai mazāk stingrus 
noteikumus, lai nodrošinātu atšķirīgu
patērētāju aizsardzības līmeni.

Dalībvalstis var paturēt spēkā vai ieviest
noteikumus, kas ir stingrāki par šajā 
direktīvā paredzētajiem noteikumiem, lai 
nodrošinātu augstāku patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or. en
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Grozījums Nr. 513
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nepatur spēkā vai neievieš 
noteikumus, kuri atšķiras no šajā direktīvā 
paredzētajiem noteikumiem, tostarp 
stingrākus vai mazāk stingrus noteikumus, 
lai nodrošinātu atšķirīgu patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Dalībvalstis nepatur spēkā vai neievieš 
noteikumus, kuri atšķiras no šajā direktīvā 
paredzētajiem noteikumiem, tostarp 
stingrākus vai mazāk stingrus noteikumus, 
lai nodrošinātu vienādu patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or. ro

Grozījums Nr. 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nepatur spēkā vai neievieš 
noteikumus, kuri atšķiras no šajā direktīvā 
paredzētajiem noteikumiem, tostarp 
stingrākus vai mazāk stingrus noteikumus, 
lai nodrošinātu atšķirīgu patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Dalībvalstis neievieš noteikumus, kuri 
atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem 
noteikumiem, tostarp stingrākus vai mazāk 
stingrus noteikumus, lai nodrošinātu 
atšķirīgu patērētāju aizsardzības līmeni.

Or. en

Pamatojums

Lai patērētājiem nodrošinātu lielāku skaidrību, nevajadzētu izjaukt vai likvidēt dalībvalstīs 
ieviestos režīmus, kas reglamentē ar digitālā satura piegādi saistīto kārtību.

Grozījums Nr. 515
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

Līguma noteikumi, kas negatīvi ietekmē 
patērētāja datu aizsardzības tiesības

Ikviens līguma nosacījums, kas ir saistīts 
tādu ar personas datu apstrādi, ko 
piegādātājam ir sniedzis patērētājs vai ko 
ir savācis piegādātājs vai trešā persona 
piegādātāja interesēs saistībā ar līguma 
noslēgšanu vai izpildi un kas pārkāpj 
kādas no patērētājam kā datu subjektam 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un Regulu 
(ES) 2016/679 piešķirtajām tiesībām, 
tostarp ikviens nosacījums, kas nosaka 
funkcionalitāti, sadarbspēju un citas 
digitālā satura vai digitālā pakalpojuma 
veiktspējas īpašības veidā, kas neatbilst 
Direktīvas 95/46/EK un Regulas (ES) 
2016/679 prasībām, patērētājam nav 
saistošs. Līgums pusēm paliek saistošs, ja 
to attiecībā uz pārējiem noteikumiem var 
turpināt īstenot bez nesaistošā noteikuma.

Or. it

Grozījums Nr. 516
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

Pienākums informēt

Pirms patērētājs uzņemas saistības ar 
līgumu par digitālā satura vai digitālo 
pakalpojumu piegādi, speciālists viņam 
skaidrā un saprotamā veidā sniedz 
Direktīvas 2011/83/ES 6. un 8. pantā 
minēto informāciju.

Or. fr
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Grozījums Nr. 517
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

Šī direktīva neattiecas uz intelektuālā 
īpašuma tiesībām, jo īpaši autortiesībām 
un Direktīvā 2001/29/EK paredzētajām 
tiesībām un saistībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 518
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Digitālā satura piegāde Digitālā satura vai digitālo pakalpojumu 
piegāde

Or. ro

Grozījums Nr. 519
Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Digitālā satura piegāde Digitālā satura vai digitālā pakalpojuma 
piegāde

Or. en
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Grozījums Nr. 520
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Digitālā satura piegāde Digitālā satura vai pakalpojuma piegāde

Or. it

Grozījums Nr. 521
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Digitālā satura piegāde Digitālā satura vai pakalpojuma piegāde

Or. fr

Grozījums Nr. 522
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pildot līgumu par digitālā satura 
piegādi, piegādātājs piegādā digitālo 
saturu:

1. Pildot līgumu par digitālā satura vai 
pakalpojumu piegādi, piegādātājs piegādā 
digitālo saturu vai pakalpojumus:

Or. ro

Grozījums Nr. 523
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pildot līgumu par digitālā satura 
piegādi, piegādātājs piegādā digitālo 
saturu:

1. Pildot līgumu par digitālā satura vai 
pakalpojuma piegādi, piegādātājs piegādā 
digitālo saturu vai pakalpojumu:

Or. it

Grozījums Nr. 524
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pildot līgumu par digitālā satura 
piegādi, piegādātājs piegādā digitālo 
saturu:

1. Pildot līgumu par digitālā satura 
piegādi, piegādātājs piegādā digitālo saturu
patērētājam:

Or. en

Grozījums Nr. 525
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pildot līgumu par digitālā satura 
piegādi, piegādātājs piegādā digitālo 
saturu:

1. Pildot līgumu par digitālā satura vai 
pakalpojuma piegādi, piegādātājs piegādā 
digitālo saturu:

Or. fr

Grozījums Nr. 526
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) patērētājam; vai svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 527
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trešajai personai, kuras rīcībā ir 
fizisks vai virtuāls aprīkojums, kas ļauj 
padarīt digitālo saturu pieejamu 
patērētājam vai ļauj patērētājam piekļūt 
tam un kuru patērētājs ir izvēlējies 
digitālā satura saņemšanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 528
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trešajai personai, kuras rīcībā ir 
fizisks vai virtuāls aprīkojums, kas ļauj 
padarīt digitālo saturu pieejamu 
patērētājam vai ļauj patērētājam piekļūt 
tam un kuru patērētājs ir izvēlējies digitālā 
satura saņemšanai.

b) trešajai personai, kuras rīcībā ir 
fizisks vai virtuāls aprīkojums, kas ļauj 
padarīt digitālo saturu vai digitālo 
pakalpojumu pieejamu patērētājam vai 
ļauj patērētājam piekļūt tam un kuru 
patērētājs ir izvēlējies digitālā satura vai 
digitālā pakalpojuma saņemšanai.

Or. ro

Grozījums Nr. 529
Marco Zullo
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trešajai personai, kuras rīcībā ir 
fizisks vai virtuāls aprīkojums, kas ļauj 
padarīt digitālo saturu pieejamu 
patērētājam vai ļauj patērētājam piekļūt 
tam un kuru patērētājs ir izvēlējies digitālā 
satura saņemšanai.

b) trešajai personai, kuras rīcībā ir 
fizisks vai virtuāls aprīkojums, kas ļauj 
padarīt digitālo saturu vai pakalpojumu
pieejamu patērētājam vai ļauj patērētājam 
piekļūt tam un kuru patērētājs ir izvēlējies 
digitālā satura vai pakalpojuma
saņemšanai.

Or. it

Grozījums Nr. 530
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) trešajai personai, kuras rīcībā ir 
fizisks vai virtuāls aprīkojums, kas ļauj 
padarīt digitālo saturu pieejamu 
patērētājam vai ļauj patērētājam piekļūt 
tam un kuru patērētājs ir izvēlējies digitālā 
satura saņemšanai.

b) trešajai personai, kuras rīcībā ir 
fizisks vai virtuāls aprīkojums, kas ļauj 
padarīt digitālo saturu pieejamu 
patērētājam vai ļauj patērētājam piekļūt 
tam un kuru patērētājs ir izvēlējies digitālā 
satura saņemšanai, vai

Or. it

Grozījums Nr. 531
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) patērētāja norādītai trešai 
personai;

Or. it
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Grozījums Nr. 532
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piegādātājs piegādā digitālo saturu 
uzreiz pēc līguma noslēgšanas, ja vien 
puses nav vienojušās citādi. Piegādi 
uzskata par notikušu, ja digitālais saturs 
ir piegādāts patērētājam vai, ja ir 
piemērojams 1. punkta b) apakšpunkts, –
patērētāja izvēlētajai trešajai personai 
atkarībā no tā, kura no minētajām 
piegādēm notiek agrāk.

2. Piegādātājs piegādā digitālo saturu 
uzreiz pēc līguma noslēgšanas, ja vien 
puses nav vienojušās citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 533
Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piegādātājs piegādā digitālo saturu 
uzreiz pēc līguma noslēgšanas, ja vien 
puses nav vienojušās citādi. Piegādi 
uzskata par notikušu, ja digitālais saturs ir 
piegādāts patērētājam vai, ja ir 
piemērojams 1. punkta b) apakšpunkts, –
patērētāja izvēlētajai trešajai personai 
atkarībā no tā, kura no minētajām 
piegādēm notiek agrāk.

2. Ja vien patērētājs un piegādātājs 
nav vienojušies citādi, piegādātājs digitālo 
saturu vai digitālo pakalpojumu piegādā 
uzreiz pēc līguma noslēgšanas un bez 
nepamatotas kavēšanās. Piegādātājs savas 
piegādes saistības ir izpildījis, ja digitālais 
saturs vai digitālais pakalpojums ir darīts 
pieejams, vai arī patērētājam ir ļauts tam 
piekļūt, vai, ja ir piemērojams 1. punkta b) 
vai c) apakšpunkts, — patērētāja izvēlētajai 
trešajai personai atkarībā no tā, kuru no 
minētajām piegādēm piemēro.

Or. en
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Grozījums Nr. 534
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piegādātājs piegādā digitālo saturu 
uzreiz pēc līguma noslēgšanas, ja vien 
puses nav vienojušās citādi. Piegādi 
uzskata par notikušu, ja digitālais saturs ir 
piegādāts patērētājam vai, ja ir 
piemērojams 1. punkta b) apakšpunkts, –
patērētāja izvēlētajai trešajai personai 
atkarībā no tā, kura no minētajām 
piegādēm notiek agrāk.

2. Ja vien puses nav vienojušās 
citādi, piegādātājs digitālo saturu vai 
digitālo pakalpojumu piegādā uzreiz pēc 
līguma noslēgšanas un bez nepamatotas 
kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienas no 
līguma noslēgšanas brīža. Piegādi uzskata 
par notikušu, ja digitālais saturs vai 
pakalpojums ir piegādāts patērētājam vai, 
ja ir piemērojams 1. punkta 
b) apakšpunkts, — patērētāja izvēlētajai 
trešajai personai atkarībā no tā, kura no 
minētajām piegādēm notiek agrāk.

Or. ro

Grozījums Nr. 535
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piegādātājs piegādā digitālo saturu 
uzreiz pēc līguma noslēgšanas, ja vien 
puses nav vienojušās citādi. Piegādi 
uzskata par notikušu, ja digitālais saturs ir
piegādāts patērētājam vai, ja ir 
piemērojams 1. punkta b) apakšpunkts, –
patērētāja izvēlētajai trešajai personai 
atkarībā no tā, kura no minētajām 
piegādēm notiek agrāk.

2. Piegādātājs piegādā digitālo saturu 
vai digitālo pakalpojumu uzreiz pēc 
līguma noslēgšanas, ja vien puses nav 
vienojušās citādi. Piegādātājs savas 
piegādes saistības ir izpildījis, ja digitālais 
saturs vai digitālais pakalpojums ir darīts 
pieejams, vai arī patērētājam ir ļauts tam 
piekļūt, vai, ja ir piemērojams 1. punkta b) 
vai c) apakšpunkts, — patērētāja izvēlētajai 
trešajai personai atkarībā no tā, kuru no 
minētajām piegādēm piemēro.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņošana ar Patērētāju tiesību direktīvas 18. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 536
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piegādātājs piegādā digitālo saturu 
uzreiz pēc līguma noslēgšanas, ja vien 
puses nav vienojušās citādi. Piegādi 
uzskata par notikušu, ja digitālais saturs ir 
piegādāts patērētājam vai, ja ir 
piemērojams 1. punkta b) apakšpunkts, –
patērētāja izvēlētajai trešajai personai 
atkarībā no tā, kura no minētajām 
piegādēm notiek agrāk.

2. Piegādātājs piegādā digitālo saturu 
vai pakalpojumu viena mēneša laikā pēc 
līguma noslēgšanas, ja vien puses nav 
vienojušās citādi. Piegādi uzskata par 
notikušu, ja digitālais saturs vai 
pakalpojums ir darīts pieejams
patērētājam vai, ja ir piemērojams 
1. punkta b) apakšpunkts, — patērētāja 
izvēlētajai trešajai personai atkarībā no tā, 
kura no minētajām piegādēm notiek agrāk.

Or. it

Grozījums Nr. 537
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piegādātājs piegādā digitālo saturu 
uzreiz pēc līguma noslēgšanas, ja vien 
puses nav vienojušās citādi. Piegādi 
uzskata par notikušu, ja digitālais saturs ir 
piegādāts patērētājam vai, ja ir 
piemērojams 1. punkta b) apakšpunkts, –
patērētāja izvēlētajai trešajai personai 
atkarībā no tā, kura no minētajām 
piegādēm notiek agrāk.

2. Piegādātājs bez nepamatotas 
kavēšanās piegādā digitālo saturu pēc 
līguma noslēgšanas, ja vien puses nav 
vienojušās citādi. Piegādi uzskata par 
notikušu, ja digitālais saturs ir piegādāts 
patērētājam vai, ja ir piemērojams 
1. punkta b) apakšpunkts, — patērētāja 
izvēlētajai trešajai personai atkarībā no tā, 
kura no minētajām piegādēm notiek agrāk.

Or. en
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Grozījums Nr. 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piegādātājs piegādā digitālo saturu 
uzreiz pēc līguma noslēgšanas, ja vien 
puses nav vienojušās citādi. Piegādi 
uzskata par notikušu, ja digitālais saturs ir 
piegādāts patērētājam vai, ja ir 
piemērojams 1. punkta b) apakšpunkts, –
patērētāja izvēlētajai trešajai personai 
atkarībā no tā, kura no minētajām 
piegādēm notiek agrāk.

2. Piegādātājs bez nepamatotas 
kavēšanās piegādā digitālo saturu pēc 
līguma noslēgšanas, ja vien puses nav 
vienojušās citādi. Piegādi uzskata par 
notikušu, ja digitālais saturs ir piegādāts 
patērētājam vai, ja ir piemērojams 
1. punkta b) apakšpunkts, — patērētāja 
izvēlētajai trešajai personai atkarībā no tā, 
kura no minētajām piegādēm notiek agrāk.

Or. en

Grozījums Nr. 539
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja digitālā satura vai pakalpojuma 
piegāde tiek veikta nekavējoties pēc 
līguma noslēgšanas, piegādātājs pienācīgi 
informē patērētāju par atteikuma tiesību 
zaudēšanu saskaņā ar Direktīvas 
2011/83/ES par patērētāju tiesībām 
16. panta m) punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Piegādātājs ir atbildīgs par digitālā 
satura piegādes kavēšanos tikai tādā ziņā, 
kādā ir pierādīts, ka kavēšanās nav 
saistīta ar problēmu satura 
tālākpārdošanas platformā vai piekļuvē 
internetam.

Or. fr

Grozījums Nr. 541
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Maria Grapini, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants

Digitālā satura vai digitālā pakalpojuma 
atbilstība līgumam

1. Lai atbilstu līgumam, digitālajam 
saturam vai digitālajam pakalpojumam ir 
jāatbilst 6., 6.a, 7. un 8. panta prasībām.

2. Ja līgumos ir noteikts, ka digitālais 
saturs vai digitālais pakalpojums 
jāpiegādā kādu laikposmu, digitālais 
saturs vai digitālais pakalpojums atbilst 
līgumam visu šo laikposmu. Pagaidu 
pārtraukumi digitālā satura vai digitālā 
pakalpojuma piegādē, kas ietilpst 
piegādātāja pienākumos, tiek uzskatīti par 
neatbilstības gadījumiem.

3. Ja nav panākta cita vienošanās, 
digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu 
piegādā atbilstīgi jaunākajai digitālā 
satura vai digitālā pakalpojuma versijai, 
kas bija pieejama līguma noslēgšanas 
brīdī.

4. Piegādātājam ir jānodrošina, ka 
patērētājs ir ticis informēts un viņam ir 
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piegādāti digitālā satura vai digitālā 
pakalpojuma atjauninājumi, kas 
nepieciešami, lai panāktu digitālā satura 
un digitālo pakalpojumu atbilstību 
līgumam. Ja patērētājs izvēlas saglabāt 
savu pašreizējo digitālā satura vai digitālā 
pakalpojuma versiju, šī versija ir pieejama 
vai tai var piekļūt saprātīgā termiņā.

Or. en

Pamatojums

Grozījumā ir ierosināta saprotamāka šī panta struktūra — 5.a pants sniedz vispārīgu ievadu 
par atbilstības un dažiem horizontāliem jautājumiem, 6. pants paredz subjektīvās prasības, 
7. pants — objektīvās prasības utt.

Grozījums Nr. 542
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Digitālā satura atbilstība līgumam Digitālā satura vai digitālā pakalpojuma 
atbilstība līgumam

Or. ro

Grozījums Nr. 543
Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Digitālā satura atbilstība līgumam Digitālā satura vai digitālā pakalpojuma 
atbilstība līgumam

Or. en
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Grozījums Nr. 544
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Digitālā satura atbilstība līgumam Digitālā satura vai pakalpojuma atbilstība 
līgumam

Or. it

Grozījums Nr. 545
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Digitālā satura atbilstība līgumam Digitālā satura vai pakalpojuma atbilstība 
līgumam

Or. fr

Grozījums Nr. 546
Daniel Dalton, Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Digitālā satura atbilstība līgumam Prasības par digitālā satura atbilstību
līgumam

Or. en

Grozījums Nr. 547
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums



PE597.627v02-00 114/163 AM\1117404LV.docx

LV

6. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Piegādātājam ir jāsniedz 
patērētājam digitālais saturs vai 
pakalpojums atbilstoši līgumam.

Or. fr

Grozījums Nr. 548
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai atbilstu līgumam, digitālais 
saturs attiecīgos gadījumos atbilst šādiem 
kritērijiem:

1. Līgumā iekļauj visus būtiskos 
rādītājus digitālā satura vai digitālā 
pakalpojuma atbilstības novērtēšanai, kā 
arī visu būtisko informāciju par personas 
datu apstrādi, ievērojot Regulā (ES) 
2016/679 paredzētās saistības.

Lai atbilstu līgumam, digitālais saturs 
attiecīgos gadījumos atbilst šādiem 
kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 549
Daniel Buda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai atbilstu līgumam, digitālais 
saturs attiecīgos gadījumos atbilst šādiem 
kritērijiem:

1. Lai atbilstu līgumam, digitālais 
saturs vai digitālais pakalpojums attiecīgos 
gadījumos atbilst šādiem kritērijiem:

Or. ro
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Grozījums Nr. 550
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai atbilstu līgumam, digitālais 
saturs attiecīgos gadījumos atbilst šādiem 
kritērijiem:

1. Lai atbilstu līgumam, digitālais 
saturs vai pakalpojums attiecīgos 
gadījumos atbilst šādiem kritērijiem:

Or. it

Grozījums Nr. 551
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai atbilstu līgumam, digitālais 
saturs attiecīgos gadījumos atbilst šādiem 
kritērijiem:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 552
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai atbilstu līgumam, digitālais 
saturs attiecīgos gadījumos atbilst šādiem 
kritērijiem:

1. Lai atbilstu līgumam, digitālais 
saturs vai pakalpojums atbilst šādiem 
kritērijiem:

Or. fr

Grozījums Nr. 553
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Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā daudzums, kvalitāte, ilgums un 
versija, kā arī funkcijas, sadarbspēja un 
citas veiktspējas funkcijas, piemēram, 
pieejamība, nepārtrauktība un drošība, 
atbilst līguma prasībām, tostarp jebkurai 
pirms līguma sniegtajai informācijai, kas 
veido līguma neatņemamu sastāvdaļu;

a) tā daudzums, kvalitāte, ilgums un 
versija, kā arī funkcijas, sadarbspēja un 
citas veiktspējas funkcijas, piemēram, 
pieejamība, nepārtrauktība un drošība, 
atbilst līguma prasībām, tostarp jebkurai 
pirms līguma sniegtajai informācijai, kas 
veido līguma neatņemamu sastāvdaļu, vai 
jebkuram reklāmas paziņojumam, kas 
saistāms ar piegādātāju, ja vien 
piegādātājs nepierāda, ka viņš par to nav 
bijis informēts;

Or. it

Grozījums Nr. 554
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā daudzums, kvalitāte, ilgums un 
versija, kā arī funkcijas, sadarbspēja un 
citas veiktspējas funkcijas, piemēram, 
pieejamība, nepārtrauktība un drošība, 
atbilst līguma prasībām, tostarp jebkurai 
pirms līguma sniegtajai informācijai, kas 
veido līguma neatņemamu sastāvdaļu;

a) tā daudzums, kvalitāte, apraksts, 
ilgums un versija, kā arī funkcijas, 
sadarbspēja un citas piegādātāja minētās 
veiktspējas funkcijas, piemēram, 
pieejamība, nepārtrauktība un drošība;

Or. fr

Grozījums Nr. 555
Maria Grapini

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā daudzums, kvalitāte, ilgums un 
versija, kā arī funkcijas, sadarbspēja un 
citas veiktspējas funkcijas, piemēram, 
pieejamība, nepārtrauktība un drošība, 
atbilst līguma prasībām, tostarp jebkurai 
pirms līguma sniegtajai informācijai, kas 
veido līguma neatņemamu sastāvdaļu;

a) tā daudzums, kvalitāte, apraksts, 
ilgums un versija, kā arī funkcijas, 
sadarbspēja un citas veiktspējas funkcijas, 
piemēram, pieejamība, nepārtrauktība un 
drošība, atbilst līguma prasībām, tostarp 
jebkurai pirms līguma sniegtajai 
informācijai, kas veido līguma 
neatņemamu sastāvdaļu;

Or. ro

Grozījums Nr. 556
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā daudzums, kvalitāte, ilgums un 
versija, kā arī funkcijas, sadarbspēja un 
citas veiktspējas funkcijas, piemēram, 
pieejamība, nepārtrauktība un drošība, 
atbilst līguma prasībām, tostarp jebkurai 
pirms līguma sniegtajai informācijai, kas 
veido līguma neatņemamu sastāvdaļu;

a) tā daudzums, datnes kvalitāte, 
ilgums un versija, kā arī funkcijas, 
sadarbspēja un citas veiktspējas funkcijas, 
piemēram, pieejamība, nepārtrauktība un 
drošība, atbilst līguma prasībām, tostarp 
jebkurai pirms līguma sniegtajai 
informācijai, kas veido līguma 
neatņemamu sastāvdaļu;

Or. fr

Grozījums Nr. 557
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā daudzums, kvalitāte, ilgums un
versija, kā arī funkcijas, sadarbspēja un 
citas veiktspējas funkcijas, piemēram, 
pieejamība, nepārtrauktība un drošība, 
atbilst līguma prasībām, tostarp jebkurai 

a) tā daudzums, kvalitāte, ilgums, 
funkcionalitāte un saderība, kā arī 
funkcijas, sadarbspēja un citas veiktspējas 
funkcijas, piemēram, pieejamība, 
nepārtrauktība un drošība, atbilst līguma 



PE597.627v02-00 118/163 AM\1117404LV.docx

LV

pirms līguma sniegtajai informācijai, kas 
veido līguma neatņemamu sastāvdaļu;

prasībām, tostarp jebkurai pirms līguma 
sniegtajai informācijai, kas veido līguma 
neatņemamu sastāvdaļu;

Or. fr

Grozījums Nr. 558
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tā daudzums, kvalitāte, ilgums un 
versija, kā arī funkcijas, sadarbspēja un 
citas veiktspējas funkcijas, piemēram, 
pieejamība, nepārtrauktība un drošība, 
atbilst līguma prasībām, tostarp jebkurai 
pirms līguma sniegtajai informācijai, kas 
veido līguma neatņemamu sastāvdaļu;

a) tā daudzums, kvalitāte, ilgums un 
versija, kā arī funkcionalitāte un citi 
rādītāji, piemēram, veiktspēja, pieejamība, 
nepārtrauktība un drošība, atbilst līguma 
prasībām, tostarp jebkurai pirms līguma
sniegtajai informācijai, kas veido līguma 
neatņemamu sastāvdaļu;

Or. fr

Grozījums Nr. 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tas ir derīgs jebkuram konkrētam 
nolūkam, kuram patērētājs to pieprasa un 
ko patērētājs ir darījis zināmu 
piegādātājam līguma noslēgšanas brīdī, 
un piegādātājs ir tam piekritis;

b) tas atbilst patērētāja tiesiskajai 
paļāvībai un ir derīgs jebkuram konkrētam 
nolūkam, kuram patērētājs to pieprasa;

Or. en

Grozījums Nr. 560
Virginie Rozière
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tas ir derīgs jebkuram konkrētam 
nolūkam, kuram patērētājs to pieprasa un 
ko patērētājs ir darījis zināmu piegādātājam 
līguma noslēgšanas brīdī, un piegādātājs ir 
tam piekritis;

b) tas ir derīgs jebkuram konkrētam 
nolūkam, kuram patērētājs to pieprasa un 
ko patērētājs ir darījis zināmu piegādātājam 
ne vēlāk kā līguma noslēgšanas brīdī, un 
piegādātājs ir tam piekritis;

Or. fr

Grozījums Nr. 561
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tas ir derīgs nolūkiem, kuriem 
digitālo saturu ar tādu pašu aprakstu 
parasti izmanto, un tam piemīt rādītāji, 
tostarp tā funkcijas, sadarbspēja un citas 
veiktspējas funkcijas, piemēram, 
pieejamība, nepārtrauktība un drošība, 
kādas patērētāji var pamatoti sagaidīt, 
ņemot vērā:

1) patērētāju tiesisko paļāvību;

2) spēkā esošos starptautiskos vai 
Eiropas tehniskos standartus vai, ja šādu 
tehnisko standartu nav, piemērojamos 
nozares ētikas kodeksus un labo praksi, 
un

3) pašreizējo paraugpraksi attiecībā 
uz informācijas sistēmu un digitālās vides 
drošību;

4) jebkuru publisku paziņojumu, ko 
sniedzis piegādātājs vai kas sniegts 
piegādātāja vai citu personu vārdā 
iepriekšējos darījumu ķēdes posmos, 
izņemot gadījumus, kad piegādātājs var 
pierādīt, ka:
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i) viņš nebija vai pamatoti nevarēja 
būt informēts par attiecīgo paziņojumu;

ii) līdz līguma noslēgšanas brīdim šis 
paziņojums ir ticis koriģēts un tirgotājs ir 
nepārprotami informējis patērētāju par šo 
korekciju;

iii) šis paziņojums nevarēja ietekmēt 
lēmumu iegādāties digitālo saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 562
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tas atbilst lietojumam, kādā parasti 
izmanto šāda veida digitālo saturu vai 
pakalpojumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 563
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) tam ir atbilstoša kvalitāte un 
parastās šāda veida digitālā satura vai 
pakalpojuma funkcijas, ko patērētājs var 
pamatoti gaidīt attiecībā uz satura vai 
pakalpojuma veidu un attiecīgā gadījumā 
ņemot vērā piegādātāja vai piegādātāju 
pārstāvošas trešās personas publiskos 
paziņojums par konkrētām satura vai 
pakalpojuma rādītājiem, jo īpaši reklāmas 
materiālos vai marķējumā;
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Or. fr

Grozījums Nr. 564
Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tas ir piegādāts kopā ar 
instrukcijām un palīdzības sniegšanu 
patērētājam, kā paredzēts līgumā; un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 565
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tas ir piegādāts kopā ar instrukcijām 
un palīdzības sniegšanu patērētājam, kā 
paredzēts līgumā; un

c) tas ir piegādāts kopā ar visiem 
piederumiem, instalācijas instrukcijām un 
palīdzības sniegšanu patērētājam, kā 
paredzēts līgumā; un

Or. it

Grozījums Nr. 566
Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tas ir atjaunināts, kā noteikts 
līgumā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 567
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tas ir atjaunināts, kā noteikts 
līgumā.

d) tas ir atjaunināts, kā noteikts 
līgumā, pirms līguma sniegtajā 
informācijā, reklāmas materiālos vai 
marķējumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 568
Maria Grapini

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) tas atbilst patērētāju tiesiskajai 
paļāvībai;

Or. ro

Grozījums Nr. 569
Virginie Rozière

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ciktāl līgums attiecīgos gadījumos 
skaidri un izsmeļoši nenosaka prasības 
digitālajam saturam atbilstoši 1. punktam, 
digitālais saturs atbilst mērķiem, kuriem 
digitālo saturu ar tādu pašu aprakstu 
parasti izmanto, ieskaitot tā funkcijas, 
sadarbspēju un citas veiktspējas funkcijas, 

svītrots
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piemēram, pieejamību, nepārtrauktību un 
drošību, ņemot vērā:

a) vai digitālais saturs ir piegādāts 
apmaiņā pret cenas samaksu vai par cita 
veida atlīdzību, nevis naudu;

b) attiecīgos gadījumos, pastāvošos 
starptautiskos tehniskos standartus vai, ja 
šādu tehnisko standartu nav, 
piemērojamos nozares ētikas kodeksus un 
labo praksi; un

c) jebkuru publisku paziņojumu, ko 
sniedzis piegādātājs, kas sniegts 
piegādātāja vārdā, vai ko sniegušas citas 
personas agrākos darījumu ķēdes posmos, 
izņemot gadījumus, kad piegādātājs 
pierāda, ka:

i) nebija vai pamatoti nevarēja būt 
informēts par šādu paziņojumu;

ii) līdz līguma noslēgšanas brīdim 
paziņojums ir koriģēts;

iii) šis paziņojums nevarēja ietekmēt 
lēmumu iegādāties digitālo saturu.

Or. fr

Grozījums Nr. 570
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ciktāl līgums attiecīgos gadījumos 
skaidri un izsmeļoši nenosaka prasības 
digitālajam saturam atbilstoši 1. punktam, 
digitālais saturs atbilst mērķiem, kuriem 
digitālo saturu ar tādu pašu aprakstu 
parasti izmanto, ieskaitot tā funkcijas, 
sadarbspēju un citas veiktspējas funkcijas, 
piemēram, pieejamību, nepārtrauktību un 
drošību, ņemot vērā:

svītrots

a) vai digitālais saturs ir piegādāts 
apmaiņā pret cenas samaksu vai par cita 
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veida atlīdzību, nevis naudu;

b) attiecīgos gadījumos, pastāvošos 
starptautiskos tehniskos standartus vai, ja 
šādu tehnisko standartu nav, 
piemērojamos nozares ētikas kodeksus un 
labo praksi; un

c) jebkuru publisku paziņojumu, ko 
sniedzis piegādātājs, kas sniegts 
piegādātāja vārdā, vai ko sniegušas citas 
personas agrākos darījumu ķēdes posmos, 
izņemot gadījumus, kad piegādātājs 
pierāda, ka:

i) nebija vai pamatoti nevarēja būt 
informēts par šādu paziņojumu;

ii) līdz līguma noslēgšanas brīdim 
paziņojums ir koriģēts;

iii) šis paziņojums nevarēja ietekmēt 
lēmumu iegādāties digitālo saturu.

Or. it

Grozījums Nr. 571
Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ciktāl līgums attiecīgos gadījumos 
skaidri un izsmeļoši nenosaka prasības 
digitālajam saturam atbilstoši 1. punktam, 
digitālais saturs atbilst mērķiem, kuriem 
digitālo saturu ar tādu pašu aprakstu 
parasti izmanto, ieskaitot tā funkcijas, 
sadarbspēju un citas veiktspējas funkcijas, 
piemēram, pieejamību, nepārtrauktību un 
drošību, ņemot vērā:

svītrots

a) vai digitālais saturs ir piegādāts 
apmaiņā pret cenas samaksu vai par cita 
veida atlīdzību, nevis naudu;

b) attiecīgos gadījumos, pastāvošos 
starptautiskos tehniskos standartus vai, ja 
šādu tehnisko standartu nav, 
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piemērojamos nozares ētikas kodeksus un 
labo praksi; un

c) jebkuru publisku paziņojumu, ko 
sniedzis piegādātājs, kas sniegts 
piegādātāja vārdā, vai ko sniegušas citas 
personas agrākos darījumu ķēdes posmos, 
izņemot gadījumus, kad piegādātājs 
pierāda, ka:

i) nebija vai pamatoti nevarēja būt 
informēts par šādu paziņojumu;

ii) līdz līguma noslēgšanas brīdim 
paziņojums ir koriģēts;

iii) šis paziņojums nevarēja ietekmēt 
lēmumu iegādāties digitālo saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ciktāl līgums attiecīgos gadījumos 
skaidri un izsmeļoši nenosaka prasības 
digitālajam saturam atbilstoši 1. punktam, 
digitālais saturs atbilst mērķiem, kuriem 
digitālo saturu ar tādu pašu aprakstu parasti 
izmanto, ieskaitot tā funkcijas, sadarbspēju 
un citas veiktspējas funkcijas, piemēram, 
pieejamību, nepārtrauktību un drošību, 
ņemot vērā:

2. Ciktāl līgums attiecīgos gadījumos 
skaidri un izsmeļoši nenosaka prasības 
digitālajam saturam atbilstoši 1. punktam, 
digitālais saturs atbilst mērķiem, kuriem 
digitālo saturu ar tādu pašu aprakstu parasti 
izmanto, ieskaitot tā funkcijas, sadarbspēju 
un citas veiktspējas funkcijas, piemēram, 
pieejamību, nepārtrauktību un drošību, un 
atbilst standartiem, kādus patērētājs var 
pamatoti sagaidīt, ņemot vērā:

Or. en

Pamatojums

Tas, ko patērētāji sagaida, ievērojami atšķiras atkarībā no digitālā satura un pakalpojumu 
veida un izmantošanas mērķa, un tādēļ tas ir objektīvi jānovērtē, ņemot vērā līguma veidu un 
mērķi, un katru individuālo gadījumu, jo īpaši tādēļ, ka digitālās nozares uzņēmumu darbības 
modeļi strauji attīstās un digitālā satura un pakalpojumu inovācijas ātri mainās, kā arī ņemot 
vērā iesaistīto pušu izmantošanas veidus un praksi.
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Grozījums Nr. 573
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ciktāl līgums attiecīgos gadījumos 
skaidri un izsmeļoši nenosaka prasības 
digitālajam saturam atbilstoši 1. punktam, 
digitālais saturs atbilst mērķiem, kuriem 
digitālo saturu ar tādu pašu aprakstu parasti 
izmanto, ieskaitot tā funkcijas, sadarbspēju 
un citas veiktspējas funkcijas, piemēram, 
pieejamību, nepārtrauktību un drošību, 
ņemot vērā:

2. Ciktāl līgums attiecīgos gadījumos 
skaidri un izsmeļoši nenosaka prasības 
digitālajam saturam atbilstoši 1. punktam, 
digitālais saturs atbilst mērķiem, kurus 
patērētāji varētu pamatoti sagaidīt un 
kuriem digitālo saturu ar tādu pašu 
aprakstu parasti izmanto, ieskaitot tā 
funkcijas, sadarbspēju un citas veiktspējas 
funkcijas, piemēram, pieejamību, 
nepārtrauktību un drošību, ņemot vērā:

Or. en

Grozījums Nr. 574
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ciktāl līgums attiecīgos gadījumos 
skaidri un izsmeļoši nenosaka prasības 
digitālajam saturam atbilstoši 1. punktam, 
digitālais saturs atbilst mērķiem, kuriem 
digitālo saturu ar tādu pašu aprakstu parasti 
izmanto, ieskaitot tā funkcijas, 
sadarbspēju un citas veiktspējas funkcijas, 
piemēram, pieejamību, nepārtrauktību un 
drošību, ņemot vērā:

2. Ciktāl līgums attiecīgos gadījumos 
skaidri un izsmeļoši nenosaka prasības 
digitālajam saturam atbilstoši 1. punktam, 
digitālais saturs atbilst mērķiem, kuriem 
digitālo saturu ar tādu pašu aprakstu parasti 
izmanto, ieskaitot tā funkcionalitāti un 
citus rādītājus, piemēram, veiktspēju, 
pieejamību, nepārtrauktību un drošību, 
ņemot vērā:

Or. fr

Grozījums Nr. 575
Birgit Collin-Langen
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai digitālais saturs ir piegādāts 
apmaiņā pret cenas samaksu vai par cita 
veida atlīdzību, nevis naudu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 576
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai digitālais saturs ir piegādāts 
apmaiņā pret cenas samaksu vai par cita 
veida atlīdzību, nevis naudu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 577
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai digitālais saturs ir piegādāts 
apmaiņā pret cenas samaksu vai par cita 
veida atlīdzību, nevis naudu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 578
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Afzal Khan, Maria 
Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vai digitālais saturs ir piegādāts 
apmaiņā pret cenas samaksu vai par cita 
veida atlīdzību, nevis naudu;

a) lai nodrošinātu sadarbspēju, kādu 
patērētājs var pamatoti sagaidīt no 
elektroniskas datnes, ko piegādā uz 
nenoteiktu laiku, neatkarīgi no līguma 
noteikumiem ir nepieciešams, lai šī 
elektroniskā datne tiktu piegādāta vienīgi 
atvērtā formātā; šādas datnes piegādātājs, 
kurš izmanto īpašuma tehnoloģiskās 
aizsardzības pasākumus, pēc pieprasījuma 
dara pieejamu citiem datni vai digitālo 
pakalpojumu piegādātājiem informāciju, 
kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu tā 
sadarbspēju; tas neuzliek nekādus cita 
veida aparatūras vai programmatūras 
ierobežojumus, kuru dēļ šai datnei 
nevarētu piekļūt un to izmantot citā 
digitālajā vidē, izņemot vidi, kurā tā ir 
piegādāta, proti, patērētāji var piekļūt 
digitālajam saturam, neizmantojot 
lietojumprogrammas vai citas 
tehnoloģijas tā satura konvertēšanai, 
kuram tie vēlas piekļūt;

Or. en

Grozījums Nr. 579
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgos gadījumos, pastāvošos 
starptautiskos tehniskos standartus vai, ja 
šādu tehnisko standartu nav, 
piemērojamos nozares ētikas kodeksus un 
labo praksi; un

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 580
Marlene Mizzi

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) attiecīgos gadījumos, pastāvošos 
starptautiskos tehniskos standartus vai, ja 
šādu tehnisko standartu nav, piemērojamos 
nozares ētikas kodeksus un labo praksi; un

b) attiecīgos gadījumos, pastāvošos 
tehniskos standartus vai, ja šādu tehnisko 
standartu nav, piemērojamos nozares ētikas 
kodeksus un labo praksi; un

Or. en

Grozījums Nr. 581
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) nebija vai pamatoti nevarēja būt 
informēts par šādu paziņojumu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 582
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) līdz līguma noslēgšanas brīdim 
paziņojums ir koriģēts;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 583
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) šis paziņojums nevarēja ietekmēt 
lēmumu iegādāties digitālo saturu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 584
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumā ir noteikts, ka digitālo 
saturu piegādā kādu laikposmu, digitālais 
saturs atbilst līgumam visu šo laikposmu.

3. Ja līgumā ir noteikts, ka digitālo 
saturu piegādā kādu laikposmu, digitālais 
saturs atbilst līgumam visu šo laikposmu.
Piegādātājs visā preču pieņemtajā 
lietošanas laikā atjaunina šajās precēs 
iekļauto digitālo saturu, ja un ciktāl tas ir 
nepieciešams to paredzētajai izmantošanai 
saskaņā ar normatīvajām prasībām.

Or. de

Pamatojums

Noteiktās prasības par digitālā satura atbilstību līgumam un patērētajiem piešķirtās 
likumīgās tiesības neatbilstības gadījumā ir lietderīgs un pienācīgs kritērijs, un tādēļ tas būtu 
jāpiemēro arī digitālam saturam, kas ir iekļauts fiziskās precēs. Lai patērētāji varētu vieglāk 
īstenot savas tiesības, preču pārdevējam būtu jāuzņemas atbildība par neatbilstību līgumam 
neatkarīgi no atsevišķām līgumattiecībām starp patērētāju un digitālā satura piegādātāju.

Grozījums Nr. 585
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumā ir noteikts, ka digitālo 
saturu piegādā kādu laikposmu, digitālais 
saturs atbilst līgumam visu šo laikposmu.

3. Ja līgumā ir noteikts, ka digitālo 
saturu vai digitālo pakalpojumu piegādā 
kādu laikposmu, digitālais saturs vai 
digitālais pakalpojums, tostarp, ja 
vajadzības gadījumā drošības 
atjauninājumus nodrošina piegādātājs, 
atbilst līgumam visu šo laikposmu.

Or. en

Grozījums Nr. 586
Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumā ir noteikts, ka digitālo 
saturu piegādā kādu laikposmu, digitālais 
saturs atbilst līgumam visu šo laikposmu.

3. Ja līgumā ir noteikts, ka digitālo 
saturu vai digitālo pakalpojumu piegādā 
kādu laikposmu, digitālais saturs vai 
digitālais pakalpojums atbilst līgumam 
visu šo laikposmu.

Or. en

Grozījums Nr. 587
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja līgumā ir noteikts, ka digitālo 
saturu piegādā kādu laikposmu, digitālais 
saturs atbilst līgumam visu šo laikposmu.

3. Ja līgumā ir noteikts, ka digitālo 
saturu piegādā kādu laikposmu, digitālais 
saturs vai pakalpojums atbilst līgumam 
visu šo laikposmu.

Or. it
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Grozījums Nr. 588
Marietje Schaake

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) ja digitālo saturu piegādā iepriekš 
noteiktā laikposmā un ja digitālais saturs 
ir ietverts precē, preces piegādātājs 
nodrošina, ka ietvertais digitālais saturs 
saglabā atbilstību līgumam, kā noteikts šā 
panta 1. punktā, vai atbilst 2. punktā 
paredzētajiem mērķiem, tostarp atjauninot 
ietverto digitālo saturu, kā patērētājs to 
var pamatoti sagaidīt, ņemot vērā preces 
veidu un līguma noteikumus, patērētāja 
sniegto atlīdzību un iespējamos drošības 
riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 589
Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja nav panākta cita vienošanās, 
digitālo saturu piegādā atbilstīgi 
jaunākajai digitālā satura versijai, kas 
bija pieejama līguma noslēgšanas brīdī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja nav panākta cita vienošanās, 
digitālo saturu piegādā atbilstīgi 
jaunākajai digitālā satura versijai, kas 
bija pieejama līguma noslēgšanas brīdī.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Piedāvātajai versijai jābūt atbilstošai vienošanās noteikumiem starp piegādātāju un 
patērētāju, pamatojoties uz tehniskajām prasībām un satura sadarbspēju ar patērētāja 
digitālo vidi.

Grozījums Nr. 591
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja nav panākta cita vienošanās, 
digitālo saturu piegādā atbilstīgi jaunākajai 
digitālā satura versijai, kas bija pieejama 
līguma noslēgšanas brīdī.

4. Ja nav panākta cita vienošanās, 
digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu 
piegādā atbilstīgi jaunākajai digitālā satura 
vai digitālā pakalpojuma versijai, kas bija 
pieejama līguma noslēgšanas brīdī.

Or. en

Grozījums Nr. 592
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja līgums attiecas uz kultūras 
saturu un attiecīgi noteikti arī uz darbiem, 
kas aizsargāti ar autortiesībām, atbilstība 
līgumam paredz visu autortiesības 
aizsargājošo tiesību aktu ievērošanu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 593
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Digitālais saturs atbilst līgumam, ja 
tās atbilst arī 7. un 8. panta prasībām.

5. Digitālais saturs vai digitālais 
pakalpojums atbilst līgumam, ja tas atbilst 
arī 7. un 8. panta prasībām un ja tā izstrādē 
un noklusējuma rādītājos ir ievērots datu 
aizsardzības princips, kas ir noteikts 
Regulas (ES) 2016/679 25. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 594
Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Digitālais saturs atbilst līgumam, ja 
tās atbilst arī 7. un 8. panta prasībām.

5. Digitālais saturs vai digitālais 
pakalpojums atbilst līgumam, ja tas atbilst 
arī 6.a, 7. un 8. panta prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 595
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Digitālais saturs atbilst līgumam, ja 
tās atbilst arī 7. un 8. panta prasībām.

5. Digitālais saturs atbilst līgumam, ja 
tas atbilst arī 6.a, 7. un 8. panta prasībām.
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Or. it

Grozījums Nr. 596
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Digitālais saturs atbilst līgumam, ja 
tās atbilst arī 7. un 8. panta prasībām.

5. Digitālais saturs atbilst līgumam, ja 
tas atbilst arī 7. panta prasībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 597
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Digitālais saturs atbilst līgumam, ja 
tās atbilst arī 7. un 8. panta prasībām.

5. Digitālais saturs atbilst līgumam, ja 
tas atbilst arī 7. panta prasībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 598
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Digitālais saturs atbilst līgumam, ja 
tās atbilst arī 7. un 8. panta prasībām.

5. Digitālais saturs atbilst līgumam, ja 
tas atbilst arī 7. panta prasībām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 599
Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Līguma puses var vienoties par 
atkāpi no šā panta 1. un 3. punktā 
objektīvi noteiktajiem kritērijiem, ja 
patērētājs zināja par minēto konkrēto 
digitālā satura rādītāju un ir 
nepārprotami devis tam savu piekrišanu 
līguma noslēgšanas brīdī.

Or. en

Grozījums Nr. 600
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants

Atbilstības kritēriji digitālajam saturam 
vai pakalpojumiem

1. Digitālajam saturam vai 
pakalpojumam ir jāatbilst šādiem 
kritērijiem:

a) jābūt piemērotam jebkādam 
konkrētam nolūkam, par ko līguma 
slēgšanas brīdī ir informēts pārdevējs, 
izņemot gadījumus, ja apstākļi norāda uz 
to, ka pircējs nav paļāvies vai ka pircējam 
nav bijis pamata paļauties uz pārdevēja 
prasmēm un spriedumu;

b) jābūt piemērotam tādiem 
nolūkiem, kādiem tāda paša apraksta 
digitālais saturs vai pakalpojumi tiktu 
parasti izmantoti;

c) jātiek piegādātam kopā ar visiem 
piederumiem, instalācijas instrukcijām 
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vai citām instrukcijām, kā paredzēts 
līgumā;

d) tam jāpiemīt tādiem rādītājiem un 
veiktspējai, kādas norādītas pirms līguma 
sniegtajā informācijā vai reklāmas 
paziņojumā.

2. Tiktāl, ciktāl līgumā attiecīgā 
gadījumā nav skaidri un saprotami 
noteiktas prasības attiecībā uz digitālo 
saturu vai pakalpojumu saskaņā ar šā 
panta 1. punktu, tas ir piemērots tādiem 
nolūkiem, kādiem tāda paša apraksta 
digitālais saturs vai pakalpojumi tiktu 
parasti izmantoti, ietverot tā 
funkcionalitāti, sadarbspēju un citus 
tādus darbības rādītājus kā pieejamību, 
nepārtrauktību un drošību, ņemot vērā:

a) vai digitālais saturs vai 
pakalpojums ir piegādāts par samaksu 
naudā vai cita veida atlīdzību, kas nav 
nauda;

b) attiecīgā gadījumā jebkādus spēkā 
esošos starptautiskos tehniskos standartus 
vai, ja šādu tehnisko standartu nav, 
piemērojamos nozares rīcības kodeksus 
un labās prakses un

c) jebkurus publiskus paziņojumus, 
ko veicis piegādātājs vai citas personas 
iepriekšējos darījumu ķēdes posmos, ja 
vien piegādātājs nepierāda, ka:

i) viņš nav zinājis un pamatoti 
nebūtu varējis zināt par šo paziņojumu;

ii) līguma noslēgšanas brīdī šis 
paziņojums ir bijis koriģēts;

iii) lēmumu iegādāties digitālo saturu 
vai pakalpojumu šis paziņojums nebūtu 
varējis ietekmēt.

Or. it

Grozījums Nr. 601
Eva Maydell
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Direktīvas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants

Objektīvās prasības attiecībā uz atbilstību 
līgumam

1. Digitālais saturs vai digitālais 
pakalpojums attiecīgos gadījumos atbilst 
šādiem kritērijiem:

a) tas ir piemērots nolūkiem, kuriem 
digitālo saturu ar tādu pašu aprakstu 
parasti izmanto, attiecīgos gadījumos 
ņemot vērā spēkā esošos starptautiskos 
tehniskos standartus vai, ja šādu tehnisko 
standartu nav, piemērojamos nozares 
ētikas kodeksus un labo praksi;

b) tas tiek piegādāts kopā ar 
piederumiem, instrukcijām un palīdzības 
sniegšanu patērētājiem, kā paredzēts 
līgumā, un

c) tam piemīt tādi rādītāji kā 
funkcionalitāte, sadarbspēja un citi 
veiktspējas rādītāji kā pieejamība, 
nepārtrauktība un drošība, kas parasti 
tiek ievēroti vienāda veida digitālajā 
saturā un digitālajos pakalpojumos un ko 
patērētājs var pamatoti sagaidīt, ņemot 
vērā digitālā satura un digitālo 
pakalpojumu veidu, kā arī ņemot vērā 
jebkuru publisku paziņojumu, ko sniedzis 
piegādātājs vai kas sniegts piegādātāja vai 
citu personu vārdā iepriekšējos darījumu 
ķēdes posmos, izņemot gadījumus, kad 
piegādātājs pierāda, ka:

i) viņš nebija vai pamatoti nevarēja 
būt informēts par attiecīgo paziņojumu;

ii) līdz līguma noslēgšanas brīdim šis 
paziņojums ir ticis koriģēts;

iii) šis paziņojums nevarēja ietekmēt 
lēmumu iegādāties digitālo saturu vai 
digitālo pakalpojumu;

d) tas tiek atjaunināts, lai 
nodrošinātu, ka tas ir piemērots 
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paredzētajam nolūkam un tam, ko 
patērētājs var pamatoti sagaidīt, ņemot 
vērā digitālā satura un digitālo 
pakalpojumu veidu.

2. Digitālo saturu vai digitālo 
pakalpojumu piegādā atbilstīgi jaunākajai 
digitālā satura vai digitālā pakalpojuma 
versijai, kas bija pieejama līguma 
noslēgšanas brīdī.

Or. en

Grozījums Nr. 602
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Digitālā satura integrēšana Digitālā satura vai digitālo pakalpojumu 
integrēšana

Or. en

Grozījums Nr. 603
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja digitālais saturs ir nepareizi integrēts 
patērētāja digitālajā vidē, digitālā satura 
neatbilstību, kas izriet no nepareizas 
integrēšanas, uzskata par paša digitālā 
satura neatbilstību, ja:

Ja digitālais saturs vai pakalpojums ir 
nepareizi integrēts patērētāja digitālajā 
vidē, digitālā satura neatbilstību, kas izriet 
no nepareizas integrēšanas, uzskata par 
paša digitālā satura vai pakalpojuma
neatbilstību, ja:

Or. it

Grozījums Nr. 604
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Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja digitālais saturs ir nepareizi integrēts 
patērētāja digitālajā vidē, digitālā satura 
neatbilstību, kas izriet no nepareizas 
integrēšanas, uzskata par paša digitālā 
satura neatbilstību, ja:

Ja digitālais saturs vai digitālais 
pakalpojums ir nepareizi integrēts 
patērētāja digitālajā vidē, digitālā satura 
neatbilstību, kas izriet no nepareizas 
integrēšanas, uzskata par neatbilstību
līgumam, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 605
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja digitālais saturs ir nepareizi integrēts 
patērētāja digitālajā vidē, digitālā satura 
neatbilstību, kas izriet no nepareizas 
integrēšanas, uzskata par paša digitālā 
satura neatbilstību, ja:

Ja digitālais saturs vai digitālais 
pakalpojums ir nepareizi integrēts 
patērētāja digitālajā vidē, digitālā satura 
neatbilstību, kas izriet no nepareizas 
integrēšanas, uzskata par neatbilstību
līgumam, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 606
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) digitālo saturu integrēja piegādātājs 
vai piegādātājs uzņēmās atbildību par 
integrēšanu; vai

a) digitālo saturu vai digitālo 
pakalpojumu integrēja piegādātājs vai 
piegādātājs uzņēmās atbildību par 
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integrēšanu; vai

Or. en

Grozījums Nr. 607
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) digitālo saturu integrēja piegādātājs 
vai piegādātājs uzņēmās atbildību par 
integrēšanu; vai

a) digitālo saturu vai digitālo 
pakalpojumu integrēja piegādātājs vai 
piegādātājs uzņēmās atbildību par 
integrēšanu; vai

Or. en

Grozījums Nr. 608
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) digitālo saturu integrēja piegādātājs 
vai piegādātājs uzņēmās atbildību par 
integrēšanu; vai

a) digitālo saturu vai pakalpojumu
integrēja piegādātājs vai piegādātājs 
uzņēmās atbildību par integrēšanu; vai

Or. it

Grozījums Nr. 609
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tika paredzēts, ka digitālo saturu b) tika paredzēts, ka digitālo saturu vai 
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integrēs patērētājs, un integrēšana tika 
veikta nepareizi nepietiekamu integrēšanas 
instrukciju dēļ, ja šīs instrukcijas tika 
sniegtas saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu vai ja tās bija jāsniedz 
saskaņā ar 6. panta 2. punktu.

digitālo pakalpojumu integrēs patērētājs, 
un integrēšana tika veikta nepareizi 
nepietiekamu integrēšanas instrukciju dēļ, 
ja šīs instrukcijas tika sniegtas saskaņā ar 
6. panta 1.a punkta b) apakšpunktu vai ja 
tās bija jāsniedz saskaņā ar 6. panta 
1.a punkta c) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 610
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tika paredzēts, ka digitālo saturu 
integrēs patērētājs, un integrēšana tika 
veikta nepareizi nepietiekamu integrēšanas 
instrukciju dēļ, ja šīs instrukcijas tika 
sniegtas saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu vai ja tās bija jāsniedz 
saskaņā ar 6. panta 2. punktu.

b) tika paredzēts, ka digitālo saturu vai 
digitālo pakalpojumu integrēs patērētājs, 
un integrēšana tika veikta nepareizi 
nepietiekamu integrēšanas instrukciju dēļ, 
ja šīs instrukcijas tika sniegtas saskaņā ar 
6. panta 1. punkta b) apakšpunktu vai ja tās 
bija jāsniedz saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 611
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tika paredzēts, ka digitālo saturu 
integrēs patērētājs, un integrēšana tika 
veikta nepareizi nepietiekamu integrēšanas 
instrukciju dēļ, ja šīs instrukcijas tika 
sniegtas saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu vai ja tās bija jāsniedz 
saskaņā ar 6. panta 2. punktu.

b) tika paredzēts, ka digitālo saturu 
integrēs patērētājs, un integrēšana tika 
veikta nepareizi nepietiekamu integrēšanas 
instrukciju dēļ, ja šīs instrukcijas tika 
sniegtas saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu vai ja tās bija jāsniedz 
saskaņā ar 6. panta 1. punktu.
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Or. en

Grozījums Nr. 612
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tika paredzēts, ka digitālo saturu 
integrēs patērētājs, un integrēšana tika 
veikta nepareizi nepietiekamu integrēšanas 
instrukciju dēļ, ja šīs instrukcijas tika 
sniegtas saskaņā ar 6. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu vai ja tās bija jāsniedz 
saskaņā ar 6. panta 2. punktu.

b) tika paredzēts, ka digitālo saturu vai 
pakalpojumu integrēs patērētājs, un 
integrēšana tika veikta nepareizi 
nepietiekamu integrēšanas instrukciju dēļ, 
ja šīs instrukcijas tika sniegtas saskaņā ar 
6. panta 1. punkta c) apakšpunktu vai ja tās 
bija jāsniedz saskaņā ar 6. panta 2. punktu.

Or. it

Grozījums Nr. 613
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir būtiski 
nepieciešams, lai piegādātājs un 
patērētājs pirms līguma noslēgšanas 
nodrošinātu satura saderību ar patērētāja 
digitālo vidi.

Or. fr

Grozījums Nr. 614
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants

Elektronisko grāmatu sadarbspēja

1. Elektroniskajām grāmatām, kas 
piegādātas bez laika ierobežojuma, ir 
jābūt sadarbspējīgām, tāpēc tās ir 
jāpiegādā tikai brīvas piekļuves formātā.

2. Ja piegādātājs izmanto tehniskus 
aizsardzības pasākumus, viņš sniedz 
nepieciešamo sadarbspējas informāciju
citiem elektronisko grāmatu datņu 
piegādātājiem, ja viņi to pieprasa.

Or. fr

Grozījums Nr. 615
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Digitālā satura piegādes 
patērētājam brīdī, digitālais saturs ir brīvs 
no visām trešo personu tiesībām, tostarp 
tiesībām, kas balstītas uz intelektuālo 
īpašumu, lai digitālo saturu varētu 
izmantot saskaņā ar līgumu.

1. Lai digitālo saturu varētu izmantot 
saskaņā ar līgumu, digitālā satura 
piegādes patērētājam brīdī digitālais saturs 
ir brīvs no visām trešo personu tiesībām, 
tostarp tiesībām, kas balstītas uz 
intelektuālo īpašumu, kuras var neļaut 
patērētājam izmantot digitālo saturu 
saskaņā ar līgumu.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējo redakciju digitālajam saturam ir jābūt brīvam no jebkādām tiesībām. 
Taču pietiek ar to, ka saturs ir brīvs no pretrunīgām tiesībām.

Grozījums Nr. 616
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums



AM\1117404LV.docx 145/163 PE597.627v02-00

LV

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Digitālā satura piegādes 
patērētājam brīdī, digitālais saturs ir brīvs 
no visām trešo personu tiesībām, tostarp 
tiesībām, kas balstītas uz intelektuālo 
īpašumu, lai digitālo saturu varētu
izmantot saskaņā ar līgumu.

1. Digitālais saturs vai digitālais 
pakalpojums ir brīvs no jebkādiem 
ierobežojumiem, kas izriet no visām trešo 
personu tiesībām, tostarp no 
ierobežojumiem, kas balstīti uz
intelektuālā īpašuma tiesībām un kuru dēļ 
patērētājs digitālo saturu vai digitālo 
pakalpojumu nevarētu izmantot saskaņā ar 
līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 617
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Digitālā satura piegādes 
patērētājam brīdī, digitālais saturs ir brīvs 
no visām trešo personu tiesībām, tostarp 
tiesībām, kas balstītas uz intelektuālo 
īpašumu, lai digitālo saturu varētu
izmantot saskaņā ar līgumu.

1. Digitālais saturs vai digitālais 
pakalpojums ir brīvs no jebkādiem 
ierobežojumiem, kas izriet no visām trešo 
personu tiesībām, tostarp no 
ierobežojumiem, kas balstīti uz
intelektuālā īpašuma tiesībām un kuru dēļ 
patērētājs digitālo saturu vai digitālo 
pakalpojumu nevarētu izmantot saskaņā ar 
līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 618
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Digitālā satura piegādes 
patērētājam brīdī, digitālais saturs ir brīvs 
no visām trešo personu tiesībām, tostarp 
tiesībām, kas balstītas uz intelektuālo 
īpašumu, lai digitālo saturu varētu 
izmantot saskaņā ar līgumu.

1. Digitālā satura piegādes 
patērētājam brīdī digitālajam saturam ir 
jāatbilst trešo personu tiesībām, tostarp 
tiesībām, kas balstītas uz intelektuālo 
īpašumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 619
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Digitālā satura piegādes 
patērētājam brīdī, digitālais saturs ir brīvs 
no visām trešo personu tiesībām, tostarp 
tiesībām, kas balstītas uz intelektuālo 
īpašumu, lai digitālo saturu varētu 
izmantot saskaņā ar līgumu.

1. Tā piegādes patērētājam brīdī 
digitālais saturs vai pakalpojums ir brīvs 
no visām trešo personu tiesībām, tostarp 
tiesībām, kas balstītas uz intelektuālo 
īpašumu, lai to varētu izmantot saskaņā ar 
līgumu.

Or. it

Grozījums Nr. 620
Angel Dzhambazki

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Digitālā satura piegādes 
patērētājam brīdī, digitālais saturs ir brīvs 
no visām trešo personu tiesībām, tostarp 
tiesībām, kas balstītas uz intelektuālo 
īpašumu, lai digitālo saturu varētu izmantot 
saskaņā ar līgumu.

1. Digitālā satura piegādes 
patērētājam brīdī digitālais saturs 
nepārkāpj nekādas trešo personu tiesības, 
tostarp tiesībām, kas balstītas uz 
intelektuālo īpašumu, lai digitālo saturu 
varētu izmantot saskaņā ar līgumu.

Or. en



AM\1117404LV.docx 147/163 PE597.627v02-00

LV

Grozījums Nr. 621
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Digitālā satura piegādes 
patērētājam brīdī, digitālais saturs ir brīvs 
no visām trešo personu tiesībām, tostarp 
tiesībām, kas balstītas uz intelektuālo 
īpašumu, lai digitālo saturu varētu izmantot 
saskaņā ar līgumu.

1. Digitālā satura piegādes 
patērētājam brīdī digitālais saturs nedrīkst 
pārkāpt nekādas trešo personu tiesības, 
tostarp tiesības, kas balstītas uz 
intelektuālo īpašumu, lai digitālo saturu 
varētu izmantot saskaņā ar līgumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 622
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Digitālā satura piegādes 
patērētājam brīdī, digitālais saturs ir brīvs 
no visām trešo personu tiesībām, tostarp 
tiesībām, kas balstītas uz intelektuālo 
īpašumu, lai digitālo saturu varētu izmantot 
saskaņā ar līgumu.

1. Digitālā satura piegādes 
patērētājam brīdī digitālajam saturam ir 
jāatbilst visām trešo personu tiesībām, 
tostarp tiesībām, kas balstītas uz 
intelektuālo īpašumu, lai digitālo saturu 
varētu izmantot saskaņā ar līgumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 623
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja digitālo saturu piegādā kādā svītrots
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laikposmā, piegādātājs visā minētajā 
laikposmā nodrošina, ka patērētājam 
piegādātais digitālais saturs ir brīvs no 
trešo personu tiesībām, tostarp tiesībām, 
kas balstītas uz intelektuālo īpašumu, lai 
digitālo saturu varētu izmantot saskaņā ar 
līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 624
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja digitālo saturu piegādā kādā 
laikposmā, piegādātājs visā minētajā 
laikposmā nodrošina, ka patērētājam 
piegādātais digitālais saturs ir brīvs no
trešo personu tiesībām, tostarp tiesībām, 
kas balstītas uz intelektuālo īpašumu, lai 
digitālo saturu varētu izmantot saskaņā ar 
līgumu.

2. Ja digitālo saturu piegādā kādā 
laikposmā, piegādātājs visā minētajā 
laikposmā nodrošina, ka patērētājam 
piegādātais digitālais saturs atbilst trešo 
personu tiesībām, tostarp tiesībām, kas 
balstītas uz intelektuālo īpašumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 625
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja digitālo saturu piegādā kādā 
laikposmā, piegādātājs visā minētajā 
laikposmā nodrošina, ka patērētājam 
piegādātais digitālais saturs ir brīvs no 
trešo personu tiesībām, tostarp tiesībām, 
kas balstītas uz intelektuālo īpašumu, lai
digitālo saturu varētu izmantot saskaņā ar 

2. Ja digitālo saturu piegādā kādā 
laikposmā, piegādātājs visā minētajā 
laikposmā nodrošina, ka patērētājam 
piegādātais digitālais saturs ir brīvs no 
trešo personu tiesībām, tostarp no licences 
noteikumiem izrietošām tiesībām, kuru dēļ 
patērētājs digitālo saturu vai digitālo 
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līgumu. pakalpojumu nevarētu izmantot saskaņā ar 
līgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 626
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja digitālo saturu piegādā kādā 
laikposmā, piegādātājs visā minētajā 
laikposmā nodrošina, ka patērētājam 
piegādātais digitālais saturs ir brīvs no 
trešo personu tiesībām, tostarp tiesībām, 
kas balstītas uz intelektuālo īpašumu, lai 
digitālo saturu varētu izmantot saskaņā ar 
līgumu.

2. Ja digitālo saturu vai pakalpojumu
piegādā kādā laikposmā, piegādātājs visā 
minētajā laikposmā nodrošina, ka tas ir 
brīvs no trešo personu tiesībām, tostarp 
tiesībām, kas balstītas uz intelektuālo 
īpašumu, lai to varētu izmantot saskaņā ar 
līgumu.

Or. it

Grozījums Nr. 627
Angel Dzhambazki

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja digitālo saturu piegādā kādā 
laikposmā, piegādātājs visā minētajā 
laikposmā nodrošina, ka patērētājam 
piegādātais digitālais saturs ir brīvs no 
trešo personu tiesībām, tostarp tiesībām, 
kas balstītas uz intelektuālo īpašumu, lai 
digitālo saturu varētu izmantot saskaņā ar 
līgumu.

2. Ja digitālo saturu piegādā kādā 
laikposmā, piegādātājs visā minētajā 
laikposmā nodrošina, ka patērētājam 
piegādātais digitālais saturs ir brīvs no 
trešo personu tiesību pārkāpumiem, 
tostarp tiesībām, kas balstītas uz 
intelektuālo īpašumu, lai digitālo saturu 
varētu izmantot saskaņā ar līgumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 628
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja digitālo saturu piegādā kādā 
laikposmā, piegādātājs visā minētajā 
laikposmā nodrošina, ka patērētājam 
piegādātais digitālais saturs ir brīvs no
trešo personu tiesībām, tostarp tiesībām, 
kas balstītas uz intelektuālo īpašumu, lai 
digitālo saturu varētu izmantot saskaņā ar 
līgumu.

2. Ja digitālo saturu piegādā kādā 
laikposmā, piegādātājs visā minētajā 
laikposmā nodrošina, ka patērētājam 
piegādātais digitālais saturs nepārkāpj 
nekādas trešo personu tiesības, tostarp 
tiesības, kas balstītas uz intelektuālo 
īpašumu, lai digitālo saturu varētu izmantot 
saskaņā ar līgumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 629
Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja digitālo saturu piegādā kādā 
laikposmā, piegādātājs visā minētajā 
laikposmā nodrošina, ka patērētājam 
piegādātais digitālais saturs ir brīvs no
trešo personu tiesībām, tostarp tiesībām, 
kas balstītas uz intelektuālo īpašumu, lai 
digitālo saturu varētu izmantot saskaņā ar 
līgumu.

2. Ja digitālo saturu piegādā kādā 
laikposmā, piegādātājs visā minētajā 
laikposmā nodrošina, ka patērētājam 
piegādātais digitālais saturs atbilst trešo 
personu tiesībām, tostarp tiesībām, kas 
balstītas uz intelektuālo īpašumu, lai 
digitālo saturu varētu izmantot saskaņā ar 
līgumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 630
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja piegādātājs nenodrošina, ka 
šāds digitālais saturs ir brīvs no trešo 
personu tiesībām, līgumu nevar izbeigt, ja 
patērētājs nav tam piekritis.

Or. en

Grozījums Nr. 631
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants

Attiecīgais laiks atbilstības līgumam 
noteikšanai

1. Piegādātājs ir atbildīgs par 
jebkādu neatbilstību līgumam, kas ir 
brīdī, kad:

a) patērētājs vai patērētāja norādītā 
trešā persona, kas nav pārvadātājs, 
digitālo saturu vai pakalpojumu fiziski ir 
ieguvusi savā valdījumā, vai

b) digitālais saturs vai pakalpojums ir 
nodots patērētāja izvēlētajam 
pārvadātājam, ja šo pārvadātāju nav 
ieteicis pārdevējs vai ja pārdevējs 
nepiedāvā pārvadāšanas līdzekļus.

2. Gadījumos, kad preces ir instalējis 
vai par to ir bijis atbildīgs piegādātājs, par 
brīdi, kad patērētājs fiziski iegūst digitālo 
saturu vai pakalpojumu savā valdījumā, 
uzskata instalācijas pabeigšanas brīdi. 
Gadījumā, ja ir paredzēts, ka digitālo 
saturu vai pakalpojumu instalē patērētājs,
par brīdi, kad patērētājs fiziski iegūst 
preces savā valdījumā uzskata brīdi, kad 
patērētājam ir bijis pietiekami daudz laika 
instalācijai, bet jebkurā gadījumā ne 
vēlāk kā 30 dienas pēc šā panta 1. punktā 
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norādītā brīža.

3. Jebkādu neatbilstību līgumam, kas 
atklājas divu gadu laikā no šā panta 1. un 
2. punktā norādītā laika, uzskata par 
bijušu 1. un 2. punktā norādītajā laikā, ja 
vien tas nav neatbilstīgs digitālā satura 
vai pakalpojuma veidam vai neatbilstības 
veidam.

Or. it

Grozījums Nr. 632
Axel Voss, Eva Maydell

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants

Atbilstības līgumam noteikšanas laiks

Piegādātājs ir atbildīgs par jebkuru 
neatbilstību līgumam, kas ir brīdī, kad:

a) patērētājs vai trešā persona, ko šim 
nolūkam izraudzījies patērētājs un kas 
nav pārvadātājs, ir ieguvis materiālu datu 
nesēju, kurā ir ietverts digitālais saturs vai 
digitālais pakalpojums, faktiskā 
valdījumā;

b) materiālais datu nesējs, kurā ir 
ietverts digitālais saturs vai digitālais 
pakalpojums, tiek nodots patērētāja 
izvēlētajam pārvadātājam, ja šo 
pārvadātāju nepiedāvāja piegādātājs vai 
ja piegādātājs nepiedāvā pārvadājuma 
iespējas, neskarot patērētāja tiesības 
attiecībā pret pārvadātāju;

c) patērētājs vai trešā persona 
saskaņā ar 5. panta 1. punktu ir ieguvusi 
kontroli pār digitālo saturu vai digitālo 
pakalpojumu vai

d) digitālais pakalpojums vai 
digitālais saturs ir piegādāts saskaņā ar 
5. pantu gadījumos, kuros kontroli pār 
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digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu 
nav iespējams iegūt.

Or. en

Grozījums Nr. 633
Dennis de Jong

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants

Atbilstības līgumam noteikšanas laiks

1. Pārdevējs ir atbildīgs par jebkuru 
neatbilstību līgumam, kas ir brīdī, kad:

a) patērētājs vai trešā persona, ko šim 
nolūkam izraudzījies patērētājs un kas 
nav pārvadātājs, ir ieguvis preces faktiskā 
valdījumā vai

b) preces tiek nodotas patērētāja 
izvēlētajam pārvadātājam, ja šo 
pārvadātāju nepiedāvāja pārdevējs vai ja 
pārdevējs nepiedāvā pārvadājuma 
iespējas.

2. Gadījumos, kad preces uzstādījis 
pārdevējs vai pārdevējs uzņēmās par to 
atbildību, brīdis, kad ir pabeigta 
instalēšana, tiek uzskatīts par laiku, kad 
patērētājs ieguvis preces faktiskā 
valdījumā. Gadījumā, kad tika paredzēts, 
ka preces instalēs patērētājs, tiek 
uzskatīts, ka patērētājs ieguvis preces 
faktiskā valdījumā pēc 30 dienām.

Or. en

Grozījums Nr. 634
Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants

Komercgarantijas

1. Komercgarantija ir saistoša 
garantētājam saskaņā ar nosacījumiem, 
kas izklāstīti:

a) pārdevēja sniegtajā informācijā 
pirms līguma noslēgšanas, tostarp 
jebkuros paziņojumos pirms līguma 
noslēgšanas, kas veido neatņemamu 
līguma sastāvdaļu;

b) pirms līguma slēgšanas vai līguma 
slēgšanas laikā pieejamā reklāmā un

c) garantijas paziņojumā.

2. Garantijas paziņojumu dara 
pieejamu drukātā formātā vai uz 
pastāvīga informācijas nesēja un to 
sagatavo vienkāršā, saprotamā valodā. 
Tajā iekļauj šādu informāciju:

a) skaidrs paziņojums par patērētāja 
likumiskajām tiesībām, kā to paredz šī 
direktīva, un skaidrs paziņojums, ka 
komercgarantija šīs tiesības neskar, un

b) komercgarantijas nosacījumi, kas 
pārsniedz patērētāja likumiskās tiesības, 
informācija par ilgumu, pārnesamību, 
teritoriālo piemērošanas jomu un 
jebkādām izmaksām, kādas varētu rasties 
patērētājam, lai gūtu labumu no 
komercgarantijas, garantijas devēja vai 
personas, pret kuru izvirzāmas prasības, 
ja šī persona nav garantijas devējs, 
nosaukums un adrese, un prasības 
ierosināšanas procedūra.

Or. en

Grozījums Nr. 635
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Nicola Danti, Virginie Rozière, Maria Grapini, 
Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
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Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
8.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b pants

Lietošanas laika komercgarantijas

1. Tādas tehniskas preces, kurā ir 
ietverts digitālai saturs vai digitālais 
pakalpojums, ražotājs garantē 
patērētājam produkta atbilstību tā 
paredzamajā minimālajā lietošanas laikā 
un norāda, cik ilgs ir šī produkta 
lietošanas laiks. Norādītais laikposms nav 
īsāks kā likumā paredzētais noilgums 
dalībvalstī, kurā atrodas patērētāja
pastāvīgā dzīvesvieta, un tajā ir ņemtas 
vērā atbilstoša un raksturīga attiecīgā 
produkta patērētāja prognozes.

2. Ja ražotājs neizpilda saistības, kas 
tam ir noteiktas saskaņā ar šā panta 
1. punktu, tā saistības pret patērētāju ir 
vienādas ar piegādātāja saistībām.

Or. en

Grozījums Nr. 636
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots

Pierādīšanas pienākums

1. Pienākums pierādīt atbilstību 
līgumam 10. pantā norādītajā brīdī ir 
piegādātājam.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
piegādātājs parāda, ka patērētāja digitālā 
vide ir nesaderīga ar digitālā satura 
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sadarbspēju un citām tehniskām 
prasībām, un piegādātājs informēja 
patērētāju par šādām prasībām pirms 
līguma noslēgšanas.

3. Patērētājam jāsadarbojas ar 
piegādātāju, cik tas iespējams un 
nepieciešams, lai varētu noskaidrot 
patērētāja digitālo vidi. Sadarbības 
pienākums aprobežojas ar pieejamajiem 
patērētājam visneuzbāzīgākajiem 
tehniskajiem līdzekļiem. Ja patērētājs 
nesadarbojas, neatbilstību līgumam 
pierāda patērētājs.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku pārskatāmību, 9. un 10. panta noteikumi būtu jāapvieno vienā pantā. 
Tādēļ šis grozījums būtu jāizskata kopā ar 10. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 637
Dennis de Jong

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienākums pierādīt atbilstību 
līgumam 10. pantā norādītajā brīdī ir 
piegādātājam.

1. Pienākums pierādīt atbilstību 
līgumam 10. pantā norādītajā brīdī ir 
piegādātājam vai pārdevējam tādu 
materiālu preču gadījumā, kurās ir 
ietverta programmatūra. Jebkādu 
neatbilstību līgumam, kas atklājas 
produkta paredzamajā lietošanas 
laikposmā no 8.a panta 1. un 2. punktā 
norādītā brīža, uzskata par pastāvējušu 
10. pantā norādītajā brīdī, izņemot 
gadījumus, kad šāds pieņēmums ir 
nesavienojams ar preču vai neatbilstības 
būtību.

Or. en
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Grozījums Nr. 638
Dietmar Köster

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienākums pierādīt atbilstību 
līgumam 10. pantā norādītajā brīdī ir 
piegādātājam.

1. Jebkādu neatbilstību līgumam, kas 
atklājas sešu mēnešu laikā no 10. pantā 
norādītā brīža, uzskata par bijušu šajā 
brīdī, izņemot gadījumus, kad šāds 
pieņēmums ir nesavienojams ar preču vai 
neatbilstības būtību.

Or. en

Grozījums Nr. 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienākums pierādīt atbilstību 
līgumam 10. pantā norādītajā brīdī ir 
piegādātājam.

1. Pienākums pierādīt atbilstību 
līgumam 10. pantā norādītajā brīdī ir 
piegādātājam pirmo sešu mēnešu laikā no 
digitālā satura piegādes brīža.

Or. en

Grozījums Nr. 640
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienākums pierādīt atbilstību 
līgumam 10. pantā norādītajā brīdī ir 
piegādātājam.

1. Pienākums pierādīt atbilstību 
līgumam 10. pantā norādītajā brīdī ir 
piegādātājam sešu mēnešu laikposmā pēc 
piegādes.
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Or. en

Grozījums Nr. 641
Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienākums pierādīt atbilstību 
līgumam 10. pantā norādītajā brīdī ir 
piegādātājam.

1. Pienākums pirmo sešu mēnešu 
laikposmā pierādīt atbilstību līgumam 
10. pantā norādītajā brīdī ir piegādātājam.

Or. de

Grozījums Nr. 642
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienākums pierādīt atbilstību 
līgumam 10. pantā norādītajā brīdī ir 
piegādātājam.

1. Pienākums 6 mēnešu laikposmā 
pierādīt atbilstību līgumam 10. pantā 
norādītajā brīdī ir piegādātājam.

Or. de

Pamatojums

Pierādīšanas pienākums, kas uz piegādātāju attiecas 6 mēnešus, nodrošina pietiekamu 
patērētāju aizsardzību, vienlaikus ņemot vērā piegādātāja intereses.

Grozījums Nr. 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienākums pierādīt atbilstību 1. Ja neatbilstība atklājas divu gadu 
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līgumam 10. pantā norādītajā brīdī ir
piegādātājam.

laikposmā no 10. pantā norādītā brīža, 
piegādātājs ir atbildīgs par šo neatbilstību.

Or. it

Grozījums Nr. 644
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienākums pierādīt atbilstību
līgumam 10. pantā norādītajā brīdī ir 
piegādātājam.

1. Jebkādu neatbilstību līgumam, kas 
atklājas sešu mēnešu laikā pēc piegādes 
brīža, uzskata par bijušu piegādes brīdī.

Or. en

Grozījums Nr. 645
Antanas Guoga

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pienākums pierādīt atbilstību 
līgumam 10. pantā norādītajā brīdī ir 
piegādātājam.

1. Pienākums pierādīt, vai digitālais 
saturs ir piegādāts atbilstīgi 5. pantam, ir 
piegādātājam.

Or. en

Grozījums Nr. 646
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Patērētājs zaudē savas šajā 
direktīvā paredzētās tiesības, ja viņš nav 
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informējis pārdevēju par neatbilstību 
līgumam divu mēnešu laikā no datuma, 
kurā defekts tika atklāts vai to būtu bijusi 
iespēja atklāt parastas lietošanas laikā.

Or. it

Grozījums Nr. 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja vien nav pierādījumu par 
pretējo, jebkādu neatbilstību līgumam, 
kas atklājas sešu mēnešu laikā no 
10. pantā norādītā brīža, uzskata par 
bijušu jau tajā laikā.

Or. it

Grozījums Nr. 648
Angel Dzhambazki

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
piegādātājs parāda, ka patērētāja digitālā 
vide ir nesaderīga ar digitālā satura 
sadarbspēju un citām tehniskām prasībām, 
un piegādātājs informēja patērētāju par 
šādām prasībām pirms līguma noslēgšanas.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
patērētāja digitālā vide ir nesaderīga ar 
digitālā satura sadarbspēju un citām 
tehniskām prasībām, un piegādātājs 
informēja patērētāju par šādām prasībām 
pirms līguma noslēgšanas. Patērētājs ir 
morāli atbildīgs par nepieciešamo 
pasākumu veikšanu savu iespēju robežās, 
lai nodrošinātu tā digitālās vides saderību 
saskaņā ar piegādātāja prasībām.

Or. en
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Pamatojums

Jāievēro diferencēta pieeja, jo patērētājam ir arī jānodrošina tehniskā sadarbspēja attiecībā 
uz viņa personīgo digitālo vidi, kurai piegādātājs nevar piekļūt un par kuru tas iepriekš nav 
informēts, ņemot vērā, ka piegādātājs ir likumīgi sniedzis patērētājam nepieciešamo 
informāciju par sadarbspēju un tehniskajām prasībām.

Grozījums Nr. 649
Julia Reda

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
piegādātājs parāda, ka patērētāja digitālā 
vide ir nesaderīga ar digitālā satura 
sadarbspēju un citām tehniskām prasībām, 
un piegādātājs informēja patērētāju par 
šādām prasībām pirms līguma noslēgšanas.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
piegādātājs parāda, ka patērētāja digitālā 
vide ir nesaderīga ar digitālā satura 
sadarbspēju un citām tehniskām prasībām, 
un piegādātājs informēja patērētāju par 
šādām prasībām pirms līguma noslēgšanas
viegli saprotamā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 650
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
piegādātājs parāda, ka patērētāja digitālā 
vide ir nesaderīga ar digitālā satura 
sadarbspēju un citām tehniskām prasībām, 
un piegādātājs informēja patērētāju par 
šādām prasībām pirms līguma noslēgšanas.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
piegādātājs parāda, ka patērētāja digitālā 
vide ir nesaderīga ar digitālā satura vai 
digitālā pakalpojuma sadarbspēju un citām 
tehniskām prasībām, un piegādātājs 
informēja patērētāju par šādām prasībām 
pirms līguma noslēgšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 651
Axel Voss, Eva Paunova

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
piegādātājs parāda, ka patērētāja digitālā 
vide ir nesaderīga ar digitālā satura 
sadarbspēju un citām tehniskām prasībām, 
un piegādātājs informēja patērētāju par 
šādām prasībām pirms līguma noslēgšanas.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
piegādātājs parāda, ka patērētāja digitālā 
vide ir nesaderīga ar digitālā satura vai 
digitālā pakalpojuma sadarbspēju un citām 
tehniskām prasībām, un piegādātājs 
informēja patērētāju par šādām prasībām 
pirms līguma noslēgšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 652
Marco Zullo

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
piegādātājs parāda, ka patērētāja digitālā 
vide ir nesaderīga ar digitālā satura 
sadarbspēju un citām tehniskām prasībām, 
un piegādātājs informēja patērētāju par 
šādām prasībām pirms līguma noslēgšanas.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
piegādātājs parāda, ka patērētāja digitālā 
vide ir nesaderīga ar digitālā satura vai 
pakalpojuma sadarbspēju un citām 
tehniskām prasībām, un piegādātājs 
informēja patērētāju par šādām prasībām 
pirms līguma noslēgšanas.

Or. it

Grozījums Nr. 653
Constance Le Grip

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
piegādātājs parāda, ka patērētāja digitālā 
vide ir nesaderīga ar digitālā satura 
sadarbspēju un citām tehniskām prasībām, 
un piegādātājs informēja patērētāju par 
šādām prasībām pirms līguma noslēgšanas.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
piegādātājs parāda, ka patērētāja digitālā 
vide ir nesaderīga ar digitālā satura 
tehniskām prasībām, un piegādātājs 
informēja patērētāju par šādām prasībām 
pirms līguma noslēgšanas.

Or. fr

Grozījums Nr. 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 
piegādātājs parāda, ka patērētāja digitālā 
vide ir nesaderīga ar digitālā satura 
sadarbspēju un citām tehniskām prasībām, 
un piegādātājs informēja patērētāju par 
šādām prasībām pirms līguma noslēgšanas.

2. Šā panta 1.b punktu nepiemēro, ja 
piegādātājs parāda, ka patērētāja digitālā 
vide ir nesaderīga ar digitālā satura 
sadarbspēju un citām tehniskām prasībām, 
un piegādātājs informēja patērētāju par 
šādām prasībām pirms līguma noslēgšanas.

Or. it
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