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Grozījums Nr.  252 

Marlene Mizzi 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula tiecas veicināt pienācīgu 

iekšējā tirgus darbību, proti, novērst tiešu 

vai netiešu diskrimināciju klientu 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ. 

1. Šīs regulas nolūks ir veicināt 

pienācīgu iekšējā tirgus darbību, proti, 

novērst nepamatotu tiešu vai netiešu 

diskrimināciju patērētāju valstspiederības 

vai dzīvesvietas dēļ un definēt situācijas, 

kurās atšķirīgu attieksmi nevar pamatot 

ar Direktīvas 2006/123/EK 20. panta 

2. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  253 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula tiecas veicināt pienācīgu 

iekšējā tirgus darbību, proti, novērst tiešu 

vai netiešu diskrimināciju klientu 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ. 

1. Šīs regulas nolūks ir veicināt 

pienācīgu iekšējā tirgus darbību, proti, 

novērst nepamatotu tiešu vai netiešu 

diskrimināciju klientu valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ un definēt situācijas, 

kurās atšķirīgu attieksmi nevar pamatot 

ar Direktīvas 2006/123/EK 20. panta 

2. punktu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  254 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula tiecas veicināt pienācīgu 

iekšējā tirgus darbību, proti, novērst tiešu 

vai netiešu diskrimināciju klientu 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ. 

1. Šī regula tiecas veicināt pienācīgu 

iekšējā tirgus darbību, proti, novērst tiešu 

vai netiešu diskrimināciju klientu 

valstspiederības, dzīvesvietas, pagaidu 

atrašanās vietu vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ un papildināt 

Direktīvas 2006/123/EK 20. pantu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  255 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula tiecas veicināt pienācīgu 

iekšējā tirgus darbību, proti, novērst tiešu 

vai netiešu diskrimināciju klientu 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ. 

1. Šīs regulas nolūks ir veicināt 

pienācīgu iekšējā tirgus darbību un panākt 

augstu patērētāju aizsardzības līmeni, 

proti, novērst tiešu vai netiešu 

diskrimināciju patērētāju valstspiederības 

vai dzīvesvietas dēļ. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  256 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula tiecas veicināt pienācīgu 

iekšējā tirgus darbību, proti, novērst tiešu 

vai netiešu diskrimināciju klientu 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ. 

1. Šī regula tiecas veicināt pienācīgu 

iekšējā tirgus darbību, proti, novērst 

nepamatotu tiešu vai netiešu 

diskrimināciju patērētāju valstspiederības 

vai dzīvesvietas dēļ. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  257 

Inese Vaidere 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Šī regula tiecas veicināt pienācīgu 

iekšējā tirgus darbību, proti, novērst tiešu 

vai netiešu diskrimināciju klientu 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ. 

1. Šī regula tiecas veicināt pienācīgu 

iekšējā tirgus darbību, proti, novērst tiešu 

vai netiešu diskrimināciju klientu 

valstspiederības, dzīvesvietas, pagaidu 

atrašanās vietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  258 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Šī regula nedrīkst ierobežot 

darījumdarbības brīvību un 

līgumslēgšanas brīvību, kas paredzēta 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 

16. pantā. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  259 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šo regulu piemēro šādām 

situācijām: 

2. Šo regulu nepiemēro pilnībā 

iekšējām situācijām, kurās visi būtiskie 

darījumu aspekti atrodas tikai vienā 

dalībvalstī. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  260 

Virginie Rozière 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Šo regulu piemēro šādām 

situācijām: 

2. Šī regula attiecas uz šādām 

situācijām: 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  261 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ja tirgotājs pārdod preces vai 

sniedz pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā 

atrodas klienta dzīvesvieta vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vieta; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  262 

Marlene Mizzi 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā 

atrodas klienta dzīvesvieta vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vieta; 

a) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā 

atrodas patērētāja dzīvesvieta; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  263 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā 

atrodas klienta dzīvesvieta vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vieta; 

a) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā 

atrodas patērētāja dzīvesvieta; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  264 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā 

atrodas klienta dzīvesvieta vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vieta; 

a) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā 

atrodas patērētāja dzīvesvieta; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  265 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā 

atrodas klienta dzīvesvieta vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vieta; 

a) ja tirgotājs vai piegādātājs pārdod 

preces vai sniedz pakalpojumus, vai plāno 

to darīt dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, 

kurā atrodas klienta dzīvesvieta vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vieta; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  266 

Inese Vaidere 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā 

atrodas klienta dzīvesvieta vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vieta; 

a) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā 

atrodas klienta dzīvesvieta, pagaidu 

atrašanās vieta vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vieta; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  267 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ja tirgotājs pārdod preces vai 

sniedz pakalpojumus, vai plāno to darīt 

svītrots 
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tajā pašā dalībvalstī, kurā atrodas klienta 

dzīvesvieta vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vieta, bet klients ir kādas citas dalībvalsts 

valstspiederīgais; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  268 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt tajā pašā 

dalībvalstī, kurā atrodas klienta 

dzīvesvieta vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vieta, bet klients ir kādas citas dalībvalsts 

valstspiederīgais; 

b) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt dalībvalstī 

un patērētājs ir kādas citas dalībvalsts 

valstspiederīgais; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  269 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt tajā pašā 

dalībvalstī, kurā atrodas klienta dzīvesvieta 

vai uzņēmējdarbības veikšanas vieta, bet 

klients ir kādas citas dalībvalsts 

valstspiederīgais; 

b) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt tajā pašā 

dalībvalstī, kurā atrodas patērētāja 

dzīvesvieta, bet patērētājs ir kādas citas 

dalībvalsts valstspiederīgais; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  270 

Marlene Mizzi 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt tajā pašā 

dalībvalstī, kurā atrodas klienta dzīvesvieta 

vai uzņēmējdarbības veikšanas vieta, bet 

klients ir kādas citas dalībvalsts 

valstspiederīgais; 

b) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt tajā pašā 

dalībvalstī, kurā atrodas patērētāja 

dzīvesvieta, bet minētais tirgotājs ir kādas 

citas dalībvalsts valstspiederīgais; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  271 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt tajā pašā 

dalībvalstī, kurā atrodas klienta dzīvesvieta 

vai uzņēmējdarbības veikšanas vieta, bet 

klients ir kādas citas dalībvalsts 

valstspiederīgais; 

b) ja tirgotājs vai piegādātājs pārdod 

preces vai sniedz pakalpojumus, vai plāno 

to darīt tajā pašā dalībvalstī, kurā atrodas 

klienta dzīvesvieta vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vieta, bet klients ir kādas citas 

dalībvalsts valstspiederīgais; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  272 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) ja tirgotājs pārdod preces vai 

sniedz pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kurā klients atrodas uz laiku, 

svītrots 
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bet kura nav tā dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas 

dalībvalsts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  273 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kurā klients atrodas uz laiku, 

bet kura nav tā dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas 

dalībvalsts. 

c) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kurā patērētājs atrodas uz 

laiku, bet kura nav tā dzīvesvietas 

dalībvalsts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  274 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kurā klients atrodas uz laiku, 

bet kura nav tā dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas 

dalībvalsts. 

c) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kurā patērētājs atrodas uz 

laiku, bet kura nav tā dzīvesvietas 

dalībvalsts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  275 

Marlene Mizzi 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kurā klients atrodas uz laiku, 

bet kura nav tā dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas 

dalībvalsts. 

c) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kurā patērētājs atrodas uz 

laiku, bet kura nav tā dzīvesvietas 

dalībvalsts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  276 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kurā klients atrodas uz laiku, 

bet kura nav tā dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas 

dalībvalsts. 

c) ja tirgotājs vai piegādātājs pārdod 

preces vai sniedz pakalpojumus, vai plāno 

to darīt dalībvalstī, kurā klients atrodas uz 

laiku, bet kura nav tā dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas 

dalībvalsts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  277 

Lambert van Nistelrooij 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šīs regulas pieņemšanas rezultātā 

tirgotājam netiek noteikts pienākums 

uzņemties papildu izmaksas gadījumos, 

kuros patērētājs izmanto savas atteikuma 

tiesības saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
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un Padomes Direktīvu 2011/83/ES1a. 

Izmaksas, kas ir jāiegulda, lai 

nodrošinātu preču atbilstību, neietver 

nosūtīšanas vai transportēšanas izmaksas, 

kas radušās papildus izmaksām, kuras ir 

nepieciešamas, lai preci piegādātu, kā ir 

norādīts vispārīgajos nosacījumos par 

piekļuvi precēm vai saskaņā ar 

vienošanos. 

 ___________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 25. oktobra Direktīva 

2011/83/ES par patērētāju tiesībām un ar 

ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK 

un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes 

Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 

97/7/EK (OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  278 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šīs regulas pieņemšanas rezultātā 

tirgotājam netiek noteikts pienākums 

uzņemties papildu izmaksas gadījumos, 

kuros patērētājs izmanto savas atteikuma 

tiesības saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvu 2011/83/ES1a. 

Izmaksas, kas ir jāiegulda, lai 

nodrošinātu preču atbilstību, neietver 

nosūtīšanas vai transportēšanas izmaksas, 

kas radušās papildus izmaksām, kuras ir 

nepieciešamas, lai preci piegādātu, kā ir 

norādīts vispārīgajos nosacījumos par 

piekļuvi precēm vai saskaņā ar 

vienošanos. 

 _______________ 
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 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 25. oktobra Direktīva 

2011/83/ES par patērētāju tiesībām un ar 

ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK 

un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes 

Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 

97/7/EK (OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  279 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šo regulu nepiemēro pilnībā 

iekšējām situācijām, kurās neparedz 

ārējos aspektus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  280 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šo regulu nepiemēro darbībām, 

kuras minētas Direktīvas 2006/123/EK 

2. panta 2. punktā. 

3. Šo regulu nepiemēro darbībām, 

kuras minētas Direktīvas 2006/123/EK 

2. panta 2. punkta a)–c), e), f) un h)–

l) apakšpunktā. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  281 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Josep-Maria Terricabras, Andrejs 

Mamikins, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Csaba Sógor, Jill 

Evans, Ian Hudghton, Ádám Kósa, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, László 

Tőkés, Patricija Šulin, Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šo regulu nepiemēro darbībām, 

kuras minētas Direktīvas 2006/123/EK 

2. panta 2. punktā. 

3. Šo regulu nepiemēro darbībām, 

kuras minētas Direktīvas 2006/123/EK 

2. panta 2. punktā, izņemot Direktīvas 

2006/123/EK 2. panta 2. punkta 

g) apakšpunktā minētās darbības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  282 

Marlene Mizzi 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šo regulu nepiemēro darbībām, 

kuras minētas Direktīvas 2006/123/EK 

2. panta 2. punktā. 

3. Šo regulu nepiemēro darbībām, 

kuras minētas Direktīvas 2006/123/EK 

2. panta 2. punktā, un darbībām tikai 

iekšējās dalībvalstu situācijās, kurās visi 

būtiskie preču vai pakalpojumu 

pārdošanas elementi atrodas vienas 

dalībvalsts iekšienē un patērētājs ir tās 

pašas dalībvalsts valstspiederīgais. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  283 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Šī regula neskar noteikumus, kas 

piemērojami autortiesībām un ar tām 

saistītajām tiesībām, jo īpaši Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2001/29/EK noteikumus1a. 

 _______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2001. gada 22. maija Direktīva 

2001/29/EK par dažu autortiesību un 

blakustiesību aspektu saskaņošanu 

informācijas sabiedrībā (OV L 167, 

22.6.2001., 10. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  284 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Šī regula neskar noteikumus, kas 

piemērojami autortiesību un to 

blakustiesību jomā, jo īpaši Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvā 

2001/29/EK paredzētos noteikumus1a. 

 _______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. 

gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par 

dažu autortiesību un blakustiesību 

aspektu saskaņošanu informācijas 

sabiedrībā (OV L 167, 22.6.2001., 

10. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  285 

Dennis de Jong 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Šī regula neskar noteikumus, kas 

piemērojami autortiesību un to 

blakustiesību jomā, jo īpaši Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvā 

2001/29/EK paredzētos noteikumus1a. 

 _______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2001. gada 22. maija Direktīva 

2001/29/EK par dažu autortiesību un 

blakustiesību aspektu saskaņošanu 

informācijas sabiedrībā (OV L 167, 

22.6.2001., 10. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  286 

Marlene Mizzi 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Šī regula neskar noteikumus, kas 

piemērojami autortiesību un to 

blakustiesību jomā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  287 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šī regula neietekmē Savienības 5. Šī regula neskar Savienības tiesību 
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tiesību aktus attiecībā uz tiesu iestāžu 

sadarbību civillietās. Atbilstību šai regulai 

neinterpretē tā, ka tas nozīmē, ka tirgotājs 

vērš savu darbību uz dalībvalsti, kurā 

atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta 

vai domicils Regulas (EK) Nr. 593/2008 

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 17. panta 

1. punkta c) apakšpunkta nozīmē. 

aktus attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību 

civillietās un komerclietās. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  288 

Antanas Guoga 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šī regula neietekmē Savienības 

tiesību aktus attiecībā uz tiesu iestāžu 

sadarbību civillietās. Atbilstību šai regulai 

neinterpretē tā, ka tas nozīmē, ka tirgotājs 

vērš savu darbību uz dalībvalsti, kurā 

atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils Regulas (EK) Nr. 593/2008 

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 17. panta 

1. punkta c) apakšpunkta nozīmē. 

5. Šī regula neskar Savienības tiesību 

aktus attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību 

civillietās. Atbilstību šai regulai 

neinterpretē tā, ka tas nozīmē, ka tirgotājs 

vērš savu darbību uz dalībvalsti, kurā 

atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils Regulas (EK) Nr. 593/2008 

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 17. panta 

1. punkta c) apakšpunkta nozīmē. Ja 

tirgotājs darbojas saskaņā ar šīs Regulas 

3., 4. un 5. pantu, ar šajos pantos minēto 

pamatojumu vien nepietiek, lai uzskatītu, 

ka tas aktīvi vērš savu darbību uz citu 

dalībvalsti, kurā atrodas patērētāja 

dzīvesvieta. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  289 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 5. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šī regula neietekmē Savienības 

tiesību aktus attiecībā uz tiesu iestāžu 

sadarbību civillietās. Atbilstību šai regulai 

neinterpretē tā, ka tas nozīmē, ka tirgotājs 

vērš savu darbību uz dalībvalsti, kurā 

atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils Regulas (EK) Nr. 593/2008 

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 17. panta 

1. punkta c) apakšpunkta nozīmē. 

5. Šī regula neietekmē Savienības 

tiesību aktus attiecībā uz tiesu iestāžu 

sadarbību civillietās. Atbilstību šai regulai 

neinterpretē tā, ka tas nozīmē, ka tirgotājs 

vērš savu darbību uz dalībvalsti, kurā 

atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils Regulas (EK) Nr. 593/2008 

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 17. panta 

1. punkta c) apakšpunkta nozīmē. Proti, ja 

tirgotājs darbojas saskaņā ar 3., 4. un 

5. pantu un neatkarīgi no tā 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas nebloķē 

vai neierobežo piekļuvi tā tiešsaistes 

saskarnei, nepārmaršrutē klientus uz citu 

tā tiešsaistes saskarnes versiju, nevis to, 

kurai klients ir sākotnēji piekļuvis, ja vien 

klients tam nav devis nepārprotamu 

piekrišanu, vai ja tirgotājs nepiemēro 

atšķirīgus vispārīgos nosacījumus 

piekļuvei precēm vai pakalpojumu 

sniegšanai šajā regulā noteiktajās 

situācijās, vai kad tirgotājs 

nediskriminējoši pieņem citā dalībvalstī 

izdotus maksāšanas instrumentus, ar 

minētajiem iemesliem vien nepietiek, lai 

uzskatītu, ka šāds tirgotājs pārvirza savu 

darbību uz dalībvalsti, kurā atrodas 

patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils. Analizē katru situāciju atsevišķi, 

lai pārbaudītu, vai papildus obligāto 

noteikumu ievērošanai nav jāņem vērā arī 

vēl citi elementi un vai tos var uzskatīt par 

pietiekamu pierādījumu tam, lai secinātu, 

ka tirgotājs ir mēģinājis vērst savu 

darbību uz dalībvalsti, kurā atrodas 

patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils. 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  290 

Marco Zullo 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šī regula neietekmē Savienības 

tiesību aktus attiecībā uz tiesu iestāžu 

sadarbību civillietās. Atbilstību šai regulai 

neinterpretē tā, ka tas nozīmē, ka tirgotājs 

vērš savu darbību uz dalībvalsti, kurā 

atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils Regulas (EK) Nr. 593/2008 

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 17. panta 

1. punkta c) apakšpunkta nozīmē. 

5. Šī regula neietekmē Savienības 

tiesību aktus attiecībā uz tiesu iestāžu 

sadarbību civillietās. Atbilstību šai regulai 

neinterpretē tā, ka tas nozīmē, ka tirgotājs 

vērš savu darbību uz dalībvalsti, kurā 

atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils Regulas (EK) Nr. 593/2008 

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 17. panta 

1. punkta c) apakšpunkta nozīmē. Proti, ja 

tirgotājs saskaņā ar šīs Regulas 3., 4. un 

5. pantu, nodrošina klientiem visās 

dalībvalstīs nediskriminējošu piekļuvi 

savai tiešsaistes saskarnei vai ja tirgotājs 

nepārmaršrutē klientus uz citu tā 

tiešsaistes saskarnes versiju, nevis to, 

kurai klients sākotnēji mēģinājis piekļūt, 

vai ja tirgotājs nepiemēro atšķirīgus 

noteikumus un piekļuves nosacījumus, 

pārdodot preces vai sniedzot 

pakalpojumus šajā regulā noteiktajās 

situācijās, vai ja tirgotājs nediskriminējoši 

pieņem citā dalībvalstī izdotus 

maksāšanas instrumentus, nav jāuzskata, 

ka šāds tirgotājs vērš savu darbību uz 

dalībvalsti, kurā atrodas klienta pastāvīgā 

dzīvesvieta vai domicils, ja vien tas nav 

izrādījis nepārprotamu vēlmi vērst savu 

darbību uz šo dalībvalsti. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  291 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šī regula neietekmē Savienības 5. Šī regula neskar Savienības tiesību 
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tiesību aktus attiecībā uz tiesu iestāžu 

sadarbību civillietās. Atbilstību šai regulai 

neinterpretē tā, ka tas nozīmē, ka tirgotājs 

vērš savu darbību uz dalībvalsti, kurā 

atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils Regulas (EK) Nr. 593/2008 

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 17. panta 

1. punkta c) apakšpunkta nozīmē. 

aktus attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību 

civillietās. Atbilstību šai regulai 

neinterpretē tā, ka tas nozīmē, ka tirgotājs 

vērš savu darbību uz dalībvalsti, kurā 

atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils Regulas (EK) Nr. 593/2008 

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 17. panta 

1. punkta c) apakšpunkta nozīmē. Proti, ja 

tirgotājs savā darbībā saskaņā ar 3., 4. un 

5. pantu nebloķē vai neierobežo klientu 

piekļuvi tā tiešsaistes saskarnei, 

nepārmaršrutē klientus uz citu tā 

tiešsaistes saskarnes versiju, nevis to, 

kurai klients vispirms mēģinājis piekļūt, 

neatkarīgi no tā valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas, nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos piekļuves nosacījumus, 

pārdodot preces vai sniedzot 

pakalpojumus šajā regulā noteiktajās 

situācijās, vai ja tirgotājs nediskriminējoši 

pieņem citā dalībvalstī izdotus 

maksāšanas instrumentus, ar minēto 

pamatojumu vien nepietiek, lai uzskatītu, 

ka šāds tirgotājs vērš savu darbību uz 

dalībvalsti, kurā atrodas patērētāja 

pastāvīgā dzīvesvieta vai domicils. 

 (Šis grozījums būtu jāatceļ, ja tiek pieņemts 

4. panta 3.b punkta (jauns) priekšlikums.) 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  292 

Inese Vaidere 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šī regula neietekmē Savienības 

tiesību aktus attiecībā uz tiesu iestāžu 

sadarbību civillietās. Atbilstību šai regulai 

neinterpretē tā, ka tas nozīmē, ka tirgotājs 

vērš savu darbību uz dalībvalsti, kurā 

5. Šī regula neskar Savienības tiesību 

aktus attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību 

civillietās. Atbilstību šai regulai 

neinterpretē tā, ka tas nozīmē, ka tirgotājs 

vērš savu darbību uz dalībvalsti, kurā 
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atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils Regulas (EK) Nr. 593/2008 

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 17. panta 

1. punkta c) apakšpunkta nozīmē. 

atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils Regulas (EK) Nr. 593/2008 

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 17. panta 

1. punkta c) apakšpunkta nozīmē. Proti, ja 

tirgotājs savā darbībā saskaņā ar 3., 4. un 

5. pantu nebloķē vai neierobežo klientu 

piekļuvi tā tiešsaistes saskarnei, 

nepārmaršrutē klientus uz citu tā 

tiešsaistes saskarnes versiju, nevis to, 

kurai klients vispirms mēģinājis piekļūt, 

neatkarīgi no tā valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas, nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos piekļuves nosacījumus, 

pārdodot preces vai sniedzot 

pakalpojumus šajā regulā noteiktajās 

situācijās, vai kad tirgotājs 

nediskriminējoši pieņem citā dalībvalstī 

izdotus maksāšanas instrumentus, nav 

jāuzskata, ka šāds tirgotājs vērš savu 

darbību uz dalībvalsti, kurā atrodas 

patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  293 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šī regula neietekmē Savienības 

tiesību aktus attiecībā uz tiesu iestāžu 

sadarbību civillietās. Atbilstību šai regulai 

neinterpretē tā, ka tas nozīmē, ka tirgotājs 

vērš savu darbību uz dalībvalsti, kurā 

atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils Regulas (EK) Nr. 593/2008 

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 17. panta 

5. Šī regula neskar piemērojamos 

Savienības tiesību aktus attiecībā uz tiesu 

iestāžu sadarbību civillietās. Atbilstību šai 

regulai vien neinterpretē tā, ka tas nozīmē, 

ka tirgotājs vērš savu darbību uz 

dalībvalsti, kurā atrodas patērētāja 

pastāvīgā dzīvesvieta vai domicils Regulas 

(EK) Nr. 593/2008 6. panta 1. punkta 

b) apakšpunkta un Regulas (ES) 

Nr. 1215/2012 17. panta 1. punkta 
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1. punkta c) apakšpunkta nozīmē. c) apakšpunkta nozīmē. Proti, ja tirgotājs 

saskaņā ar 3., 4. un 5. pantu nebloķē vai 

neierobežo klientu piekļuvi tā tiešsaistes 

saskarnei, nepārmaršrutē klientus uz citu 

tā tiešsaistes saskarnes versiju, nevis to, 

kurai klients sākotnēji mēģinājis piekļūt, 

neatkarīgi no tā valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas vai nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos piekļuves nosacījumus šajā 

regulā paredzētajās situācijās, ar minēto 

pamatojumu vien nepietiek, lai uzskatītu, 

ka šāds tirgotājs vērš savu darbību uz 

dalībvalsti, kurā atrodas patērētāja 

pastāvīgā dzīvesvieta vai domicils. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  294 

Marlene Mizzi 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šī regula neietekmē Savienības 

tiesību aktus attiecībā uz tiesu iestāžu 

sadarbību civillietās. Atbilstību šai regulai 

neinterpretē tā, ka tas nozīmē, ka tirgotājs 

vērš savu darbību uz dalībvalsti, kurā 

atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils Regulas (EK) Nr. 593/2008 

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 17. panta 

1. punkta c) apakšpunkta nozīmē. 

5. Šī regula neietekmē Savienības 

tiesību aktus attiecībā uz tiesu iestāžu 

sadarbību civillietās. Atbilstību šai regulai, 

jo īpaši tirgotāju darbību, kas tiek veikta 

saskaņā ar šīs Regulas 3., 4. un 5. pantu, 

neinterpretē tā, ka tas nozīmē, ka tirgotājs 

aktīvi vērš savu darbību uz to, lai konkrēti 

sasniegtu patērētājus dalībvalstī, kurā 

atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta 

Regulas (EK) Nr. 593/2008 6. panta 

1. punkta b) apakšpunkta un Regulas (ES) 

Nr. 1215/2012 17. panta 1. punkta 

c) apakšpunkta nozīmē, situācijās, kad tie 

nebloķē vai neierobežo patērētāju piekļuvi 

savai tiešsaistes saskarnei, nepārmaršrutē 

patērētājus uz citu tā tiešsaistes saskarnes 

versiju un nepiemēro atšķirīgus vispārīgos 

piekļuves vai cenu noteikšanas 

nosacījumus. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  295 

Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šī regula neietekmē Savienības 

tiesību aktus attiecībā uz tiesu iestāžu 

sadarbību civillietās. Atbilstību šai regulai 

neinterpretē tā, ka tas nozīmē, ka tirgotājs 

vērš savu darbību uz dalībvalsti, kurā 

atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils Regulas (EK) Nr. 593/2008 

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 17. panta 

1. punkta c) apakšpunkta nozīmē. 

5. Šī regula neietekmē Savienības 

tiesību aktus attiecībā uz tiesu iestāžu 

sadarbību civillietās. Atbilstību šīs regulas 

3., 4. un 5. panta noteikumiem vien 
neinterpretē tā, ka tas nozīmē, ka tirgotājs 

vērš savu darbību uz dalībvalsti, kurā 

atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils Regulas (EK) Nr. 593/2008 

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 17. panta 

1. punkta c) apakšpunkta nozīmē, ja vien 

nav papildu faktoru, kas apliecina 

tirgotāja nodomu vērsts savu komerciālo 

vai profesionālo darbību uz minēto 

dalībvalsti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  296 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Mazajiem pārdevējiem un 

mikrouzņēmumiem nav jāpārbauda to 

patērētāju atrašanās vieta, kuriem tie 

vēlas pārdot preces vai pakalpojumus. Ja 

tirgotājam ir pienākums slēgt līgumus ar 

patērētājiem, kam pastāvīgā uzturēšanās 

vieta ir valsts, uz kuru tie nevērš savu 

darbību, ir jānodrošina komerclikuma 

piemērošana. 

Or. en 



 

AM\1117512LV.docx 25/89 PE599.759v01-00 

 LV 

Pamatojums 

Juridiskās noteiktības nodrošināšanai MVU. 

 

Grozījums Nr.  297 

Marlene Mizzi 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 6. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Ciktāl šīs regulas noteikumi ir 

pretrunā ar Direktīvas 2006/123/EK 20. 

panta 2. punkta noteikumiem, noteicošie ir 

šīs regulas noteikumi. 

6. Ciktāl šīs regulas noteikumi ir 

pretrunā ar Direktīvas 2006/123/EK 20. 

panta 2. punkta noteikumiem, noteicošie ir 

šīs regulas tirgotājiem paredzētie īpašie 

noteikumi un pienākumi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  298 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

1.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a pants 

 Darbības joma 

 1. Šī regula neattiecas uz pilnībā 

iekšējām situācijām, kurās visas darbības 

visos aspektos notiek tikai vienā 

dalībvalstī. 

 2. Šo regulu nepiemēro darbībām, 

kas minētas Direktīvas 2006/123/EK 

2. panta 2. punktā. 

 3. Šī regula neskar noteikumus, kas 

piemērojami nodokļu jomā. 

 4. Ciktāl šīs regulas noteikumi ir 

pretrunā Direktīvas 2006/123/EK 

20. panta 2. punkta noteikumiem, 

noteicošie ir šīs regulas noteikumi. 
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 5. Šīs regulas pieņemšanas rezultātā 

tirgotājam netiek noteikts pienākums 

uzņemties papildu izmaksas gadījumos, 

kuros patērētājs izmanto savas atteikuma 

tiesības saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvu 2011/83/ES1a. 

Izmaksas, kas ir jāiegulda, lai 

nodrošinātu preču atbilstību, neietver 

nosūtīšanas vai transportēšanas izmaksas, 

kas radušās papildus izmaksām, kuras ir 

nepieciešamas, lai preci piegādātu, kā ir 

norādīts vispārīgajos nosacījumos par 

piekļuvi precēm vai saskaņā ar 

vienošanos. 

 _______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 25. oktobra Direktīva 

2011/83/ES par patērētāju tiesībām un ar 

ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK 

un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes 

Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 

97/7/EK (OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  299 

Marlene Mizzi 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – c punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) “klients” ir patērētājs vai 

uzņēmums, kurš ir kādas dalībvalsts 

valstspiederīgais vai kura dzīvesvieta vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vieta atrodas 

šajā dalībvalstī un kurš plāno iegādāties 

vai iegādājas Savienībā preci vai 

pakalpojumu, kas nav paredzēts 

tālākpārdošanai; 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  300 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – c punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) “klients” ir patērētājs vai 

uzņēmums, kurš ir kādas dalībvalsts 

valstspiederīgais vai kura dzīvesvieta vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vieta atrodas 

šajā dalībvalstī un kurš plāno iegādāties 

vai iegādājas Savienībā preci vai 

pakalpojumu, kas nav paredzēts 

tālākpārdošanai; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  301 

Antanas Guoga 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – c punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) “klients” ir patērētājs vai 

uzņēmums, kurš ir kādas dalībvalsts 

valstspiederīgais vai kura dzīvesvieta vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vieta atrodas 

šajā dalībvalstī un kurš plāno iegādāties 

vai iegādājas Savienībā preci vai 

pakalpojumu, kas nav paredzēts 

tālākpārdošanai; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  302 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – c punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) “klients” ir patērētājs vai 

uzņēmums, kurš ir kādas dalībvalsts 

valstspiederīgais vai kura dzīvesvieta vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vieta atrodas 

šajā dalībvalstī un kurš plāno iegādāties vai 

iegādājas Savienībā preci vai pakalpojumu, 

kas nav paredzēts tālākpārdošanai; 

c) „klients” ir patērētājs vai 

uzņēmums, kurš ir kādas dalībvalsts 

valstspiederīgais vai kura dzīvesvieta vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vieta atrodas 

šajā dalībvalstī un kurš saskaņā ar 

vispārīgiem piekļuves nosacījumiem plāno 

iegādāties vai iegādājas Savienībā preci vai 

pakalpojumu, kas paredzēts vienīgi gala 

patēriņam un nav paredzēts 

tālākpārdošanai, iznomāšanai vai 

pārveidošanai, vai pārstrādei komerciālā 

mērogā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  303 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – c punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) “klients” ir patērētājs vai 

uzņēmums, kurš ir kādas dalībvalsts 

valstspiederīgais vai kura dzīvesvieta vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vieta atrodas 

šajā dalībvalstī un kurš plāno iegādāties vai 

iegādājas Savienībā preci vai pakalpojumu, 

kas nav paredzēts tālākpārdošanai; 

c) „klients” ir patērētājs vai 

uzņēmums, kurš ir kādas dalībvalsts 

valstspiederīgais vai kura dzīvesvieta vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vieta atrodas 

šajā dalībvalstī un kurš plāno iegādāties vai 

iegādājas Savienībā preci vai pakalpojumu; 

Or. en 

Pamatojums 

Patērētāji nevarēs gūt labumu no nepamatotas ģeogrāfiskās bloķēšanas izbeigšanas, ja tā 

neaptvers visus piegādes ķēdes posmus. 

 

Grozījums Nr.  304 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 
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Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – d punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) “vispārīgie piekļuves nosacījumi” ir 

visi noteikumi, nosacījumi un cita 

informācija, arī pārdošanas cenas, kuri 

regulē klientu piekļuvi tirgotāja pārdošanā 

piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem 

un kurus tirgotājs izstrādā, piemēro un dara 

pieejamus plašai sabiedrībai vai kuri 

tirgotājā vārdā ir izstrādāti, piemēroti un 

darīti pieejami plašai sabiedrībai, un kurus 

piemēro tad, ja nav atsevišķi apspriesta 

nolīguma starp tirgotāju un klientu; 

d) „vispārīgie piekļuves nosacījumi” ir 

visi noteikumi, nosacījumi un cita 

informācija, arī neto pārdošanas cenas, kuri 

regulē patērētāju piekļuvi tirgotāja 

pārdošanā piedāvātajām precēm vai 

pakalpojumiem un kurus tirgotājs izstrādā, 

piemēro un dara pieejamus plašai 

sabiedrībai vai kuri tirgotājā vārdā ir 

izstrādāti, piemēroti un darīti pieejami 

plašai sabiedrībai, un kurus piemēro tad, ja 

nav atsevišķi apspriesta nolīguma starp 

tirgotāju un patērētāju; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  305 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – d punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) “vispārīgie piekļuves nosacījumi” ir 

visi noteikumi, nosacījumi un cita 

informācija, arī pārdošanas cenas, kuri 

regulē klientu piekļuvi tirgotāja pārdošanā 

piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem 

un kurus tirgotājs izstrādā, piemēro un dara 

pieejamus plašai sabiedrībai vai kuri 

tirgotājā vārdā ir izstrādāti, piemēroti un 

darīti pieejami plašai sabiedrībai, un kurus 

piemēro tad, ja nav atsevišķi apspriesta 

nolīguma starp tirgotāju un klientu; 

(d) „vispārīgie piekļuves nosacījumi” ir 

visi noteikumi, nosacījumi un cita 

informācija, arī pārdošanas cenas, kuri 

regulē patērētāju piekļuvi tirgotāja 

pārdošanā piedāvātajām precēm vai 

pakalpojumiem un kurus tirgotājs izstrādā, 

piemēro un dara pieejamus plašai 

sabiedrībai vai kuri tirgotājā vārdā ir 

izstrādāti, piemēroti un darīti pieejami 

plašai sabiedrībai, un kurus piemēro tad, ja 

nav atsevišķi apspriesta nolīguma starp 

tirgotāju un patērētāju; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  306 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – d punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) “vispārīgie piekļuves nosacījumi” ir 

visi noteikumi, nosacījumi un cita 

informācija, arī pārdošanas cenas, kuri 

regulē klientu piekļuvi tirgotāja pārdošanā 

piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem 

un kurus tirgotājs izstrādā, piemēro un dara 

pieejamus plašai sabiedrībai vai kuri 

tirgotājā vārdā ir izstrādāti, piemēroti un 

darīti pieejami plašai sabiedrībai, un kurus 

piemēro tad, ja nav atsevišķi apspriesta 

nolīguma starp tirgotāju un klientu; 

d) „vispārīgie piekļuves nosacījumi” ir 

visi noteikumi, nosacījumi un cita 

informācija, arī neto pārdošanas cenas un 

prasības, kas pamatotas uz tālruņa 

numuru valsts kodiem, kuri regulē klientu 

piekļuvi tirgotāja pārdošanā piedāvātajām 

precēm vai pakalpojumiem un kurus 

tirgotājs izstrādā, piemēro un dara 

pieejamus plašai sabiedrībai vai kuri 

tirgotājā vārdā ir izstrādāti, piemēroti un 

darīti pieejami plašai sabiedrībai, un kurus 

piemēro tad, ja nav atsevišķi apspriesta 

nolīguma starp tirgotāju un klientu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  307 

Eva Maydell 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – e punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) “preces” ir jebkuri materiāli 

kustami priekšmeti, izņemot priekšmetus, 

ko pārdod piespiedu izpildes procesā vai 

citādi saskaņā ar tiesību aktu prasībām. 

Ūdeni, gāzi un elektroenerģiju par precēm 

šīs direktīvas izpratnē uzskata tad, ja tie 

tiek laisti pārdošanā ierobežotā apjomā 

vai noteiktā daudzumā; 

e) „preces” ir jebkuri materiāli 

kustami priekšmeti, izņemot priekšmetus, 

ko pārdod piespiedu izpildes procesā vai 

citādi saskaņā ar tiesību aktu prasībām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  308 

Antanas Guoga 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – e punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) “preces” ir jebkuri materiāli 

kustami priekšmeti, izņemot priekšmetus, 

ko pārdod piespiedu izpildes procesā vai 

citādi saskaņā ar tiesību aktu prasībām. 

Ūdeni, gāzi un elektroenerģiju par precēm 

šīs direktīvas izpratnē uzskata tad, ja tie 

tiek laisti pārdošanā ierobežotā apjomā 

vai noteiktā daudzumā; 

e) „preces” ir jebkuri materiāli 

kustami priekšmeti, izņemot priekšmetus, 

ko pārdod piespiedu izpildes procesā vai 

citādi saskaņā ar tiesību aktu prasībām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  309 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – f punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) “tiešsaistes saskarne” ir jebkura 

programmatūra, tostarp tīmekļa vietne un 

lietotnes, ko uztur tirgotājs vai kas tirgotāja 

vārdā tiek uzturētas, lai klientiem sniegtu 

piekļuvi tirgotāja precēm vai 

pakalpojumiem nolūkā veikt 

komercdarījumu ar šīm precēm vai 

pakalpojumiem; 

f) „tiešsaistes saskarne” ir jebkura 

programmatūra, tostarp tīmekļa vietne vai 

kāda tās daļa un lietotnes, ko uztur 

tirgotājs vai kas tirgotāja vārdā tiek 

uzturētas, lai patērētājam sniegtu piekļuvi 

tirgotāja precēm vai pakalpojumiem nolūkā 

veikt komercdarījumu ar šīm precēm vai 

pakalpojumiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  310 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – f punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) “tiešsaistes saskarne” ir jebkura 

programmatūra, tostarp tīmekļa vietne un 

lietotnes, ko uztur tirgotājs vai kas tirgotāja 

vārdā tiek uzturētas, lai klientiem sniegtu 

piekļuvi tirgotāja precēm vai 

pakalpojumiem nolūkā veikt 

komercdarījumu ar šīm precēm vai 

pakalpojumiem; 

f) „tiešsaistes saskarne” ir jebkura 

programmatūra, tostarp tīmekļa vietne un 

lietotnes, ko uztur tirgotājs vai kas tirgotāja 

vārdā tiek uzturētas, lai patērētājiem 

sniegtu piekļuvi tirgotāja precēm vai 

pakalpojumiem nolūkā veikt 

komercdarījumu ar šīm precēm vai 

pakalpojumiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  311 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – f punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) “tiešsaistes saskarne” ir jebkura 

programmatūra, tostarp tīmekļa vietne un 

lietotnes, ko uztur tirgotājs vai kas tirgotāja 

vārdā tiek uzturētas, lai klientiem sniegtu 

piekļuvi tirgotāja precēm vai 

pakalpojumiem nolūkā veikt 

komercdarījumu ar šīm precēm vai 

pakalpojumiem; 

f) „tiešsaistes saskarne” ir jebkura 

programmatūra, tostarp tīmekļa vietne vai 

kāda tās daļa un lietotnes, ko uztur 

tirgotājs vai kas tirgotāja vārdā tiek 

uzturētas, lai klientiem sniegtu piekļuvi 

tirgotāja precēm vai pakalpojumiem nolūkā 

veikt komercdarījumu ar šīm precēm vai 

pakalpojumiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  312 

Inese Vaidere 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – f punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) “tiešsaistes saskarne” ir jebkura 

programmatūra, tostarp tīmekļa vietne un 

lietotnes, ko uztur tirgotājs vai kas tirgotāja 

vārdā tiek uzturētas, lai klientiem sniegtu 

f) „tiešsaistes saskarne” ir jebkura 

programmatūra, tostarp tīmekļa vietne un 

lietojumprogrammas, ko uztur tirgotājs vai 

kas tirgotāja vārdā tiek uzturētas, lai 
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piekļuvi tirgotāja precēm vai 

pakalpojumiem nolūkā veikt 

komercdarījumu ar šīm precēm vai 

pakalpojumiem; 

klientiem sniegtu piekļuvi tirgotāja precēm 

vai pakalpojumiem nolūkā veikt 

komercdarījumu ar šīm precēm vai 

pakalpojumiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  313 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – ha punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ha) „piegādātājs” ir jebkura fiziska vai 

juridiska persona, kura piegādā preces vai 

nodrošina pakalpojumus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  314 

Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji nevar, izmantojot 

tehnoloģiskus pasākumus vai citus 

paņēmienus, bloķēt vai ierobežot klientu 

piekļuvi tiešsaistes saskarnei tādu iemeslu 

dēļ, kas saistīti ar klienta valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vietu. 

svītrots 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  315 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji nevar, izmantojot 

tehnoloģiskus pasākumus vai citus 

paņēmienus, bloķēt vai ierobežot klientu 

piekļuvi tiešsaistes saskarnei tādu iemeslu 

dēļ, kas saistīti ar klienta valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietu. 

1. Tirgotāji nevar, izmantojot 

tehnoloģiskus pasākumus vai citus 

paņēmienus, bloķēt vai ierobežot 

patērētāju piekļuvi tiešsaistes saskarnei 

tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar patērētāja 

valstspiederību vai dzīvesvietu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  316 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji nevar, izmantojot 

tehnoloģiskus pasākumus vai citus 

paņēmienus, bloķēt vai ierobežot klientu 

piekļuvi tiešsaistes saskarnei tādu iemeslu 

dēļ, kas saistīti ar klienta valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietu. 

1. Tirgotājs nevar, izmantojot 

tehnoloģiskus pasākumus vai citus 

paņēmienus, bloķēt vai ierobežot 

patērētāju piekļuvi tiešsaistes saskarnei 

tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar patērētāja 

valstspiederību vai dzīvesvietu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  317 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji nevar, izmantojot 

tehnoloģiskus pasākumus vai citus 

1. Tirgotājs un tiešsaistes 

tirdzniecības vieta nedrīkst, izmantojot 



 

AM\1117512LV.docx 35/89 PE599.759v01-00 

 LV 

paņēmienus, bloķēt vai ierobežot klientu 

piekļuvi tiešsaistes saskarnei tādu iemeslu 

dēļ, kas saistīti ar klienta valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vietu. 

tehnoloģiskus pasākumus vai citus 

paņēmienus, bloķēt vai ierobežot klientu 

piekļuvi tiešsaistes saskarnei tādu iemeslu 

dēļ, kas saistīti ar klienta valstspiederību, 

dzīvesvietu vai pagaidu atrašanās vietu, 

vai uzņēmējdarbības veikšanas vietu. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījuma pamatā ir referentes ierosinātais grozījums, vienlaicīgi tekstā saglabāta termina 

„klients” definīcija. 

 

Grozījums Nr.  318 

Inese Vaidere 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji nevar, izmantojot 

tehnoloģiskus pasākumus vai citus 

paņēmienus, bloķēt vai ierobežot klientu 

piekļuvi tiešsaistes saskarnei tādu iemeslu 

dēļ, kas saistīti ar klienta valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vietu. 

1. Tirgotāji nevar, izmantojot 

tehnoloģiskus pasākumus vai citus 

paņēmienus, bloķēt vai ierobežot klientu 

piekļuvi tiešsaistes saskarnei tādu iemeslu 

dēļ, kas saistīti ar klienta valstspiederību, 

dzīvesvietu, pagaidu atrašanās vietu vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  319 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tirgotāji klienta valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ nepārmaršrutē 

klientus uz citu tiešsaistes saskarnes 

Tirgotājs nepārmaršrutē patērētāju uz citu 

tā tiešsaistes saskarnes versiju, nevis to, 

kurai patērētājs sākotnēji mēģinājis 

piekļūt, kuras izkārtojums, izmantotā 
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versiju, nevis to, kurai klients sākotnēji 

mēģinājis piekļūt, kuras izkārtojums, 

izmantotā valoda vai citi parametri ir īpaši 

paredzēti klientiem ar konkrētu 

valstspiederību, dzīvesvietu vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu, ja vien 

klients pirms šādas pārmaršrutēšanas nav 

sniedzis nepārprotamu piekrišanu. 

valoda vai citi parametri ir īpaši paredzēti 

patērētājiem ar konkrētu valstspiederību 

vai dzīvesvietu, ja vien patērētājs pirms 

šādas pārmaršrutēšanas nav sniedzis 

nepārprotamu piekrišanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  320 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tirgotāji klienta valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ nepārmaršrutē 

klientus uz citu tiešsaistes saskarnes 

versiju, nevis to, kurai klients sākotnēji 

mēģinājis piekļūt, kuras izkārtojums, 

izmantotā valoda vai citi parametri ir īpaši 

paredzēti klientiem ar konkrētu 

valstspiederību, dzīvesvietu vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu, ja vien 

klients pirms šādas pārmaršrutēšanas nav 

sniedzis nepārprotamu piekrišanu. 

Tirgotāji patērētāja valstspiederības vai 

dzīvesvietas dēļ nepārmaršrutē patērētājus 

uz citu tiešsaistes saskarnes versiju, nevis 

to, kurai klients sākotnēji mēģinājis 

piekļūt, kuras izkārtojums, izmantotā 

valoda vai citi parametri ir īpaši paredzēti 

klientiem ar konkrētu valstspiederību vai 

dzīvesvietu, ja vien patērētājs pirms šādas 

pārmaršrutēšanas nav sniedzis 

nepārprotamu piekrišanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  321 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tirgotāji klienta valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

Tirgotāji klienta valstspiederības, 

dzīvesvietas vai pagaidu atrašanās vietas, 
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veikšanas vietas dēļ nepārmaršrutē klientus 

uz citu tiešsaistes saskarnes versiju, nevis 

to, kurai klients sākotnēji mēģinājis 

piekļūt, kuras izkārtojums, izmantotā 

valoda vai citi parametri ir īpaši paredzēti 

klientiem ar konkrētu valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vietu, ja vien klients pirms šādas 

pārmaršrutēšanas nav sniedzis 

nepārprotamu piekrišanu. 

vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ 

nepārmaršrutē klientus uz citu tiešsaistes 

saskarnes versiju, nevis to, kurai klients 

vispirms mēģinājis piekļūt, kuras 

izkārtojums, izmantotā valoda vai citi 

parametri ir īpaši paredzēti klientiem ar 

konkrētu valstspiederību, dzīvesvietu vai 

pagaidu atrašanās vietu, vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu, ja vien 

klients nav sniedzis nepārprotamu 

piekrišanu šādai pārmaršrutēšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  322 

Inese Vaidere 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tirgotāji klienta valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ nepārmaršrutē klientus 

uz citu tiešsaistes saskarnes versiju, nevis 

to, kurai klients sākotnēji mēģinājis 

piekļūt, kuras izkārtojums, izmantotā 

valoda vai citi parametri ir īpaši paredzēti 

klientiem ar konkrētu valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vietu, ja vien klients pirms šādas 

pārmaršrutēšanas nav sniedzis 

nepārprotamu piekrišanu. 

Tirgotāji klienta valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ nepārmaršrutē klientus 

uz citu tiešsaistes saskarnes versiju, nevis 

to, kurai klients sākotnēji mēģinājis 

piekļūt, kuras izkārtojums, izmantotā 

valoda vai citi parametri ir īpaši paredzēti 

klientiem ar konkrētu valstspiederību, 

dzīvesvietu, pagaidu atrašanās vietu vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu, ja vien 

klients pirms šādas pārmaršrutēšanas nav 

sniedzis nepārprotamu piekrišanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  323 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tirgotāji klienta valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ nepārmaršrutē klientus 

uz citu tiešsaistes saskarnes versiju, nevis 

to, kurai klients sākotnēji mēģinājis 

piekļūt, kuras izkārtojums, izmantotā 

valoda vai citi parametri ir īpaši paredzēti 

klientiem ar konkrētu valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vietu, ja vien klients pirms šādas 

pārmaršrutēšanas nav sniedzis 

nepārprotamu piekrišanu. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  324 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tirgotāji klienta valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ nepārmaršrutē klientus 

uz citu tiešsaistes saskarnes versiju, nevis 

to, kurai klients sākotnēji mēģinājis 

piekļūt, kuras izkārtojums, izmantotā 

valoda vai citi parametri ir īpaši paredzēti 

klientiem ar konkrētu valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vietu, ja vien klients pirms šādas 

pārmaršrutēšanas nav sniedzis 

nepārprotamu piekrišanu. 

Tirgotāji klienta valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ nepārmaršrutē klientus 

uz citu tiešsaistes saskarnes versiju, nevis 

to, kurai klients sākotnēji mēģinājis 

piekļūt, kuras izkārtojums, izmantotā 

valoda vai citi parametri ir īpaši paredzēti 

klientiem ar konkrētu valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vietu, ja vien tirgotājs nav sniedzis 

patērētājam nepārprotamu informāciju par 

šādu pārmaršrutēšanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  325 

Renato Soru 
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Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja tirgotājs nodrošina iespēju klientam tā 

personiskajā kontā nepārprotami 

izvēlēties vēlamāko risinājumu un jebkurā 

laikā to mainīt, tirgotājam ir tiesības to 

regulāri pārmaršrutēt uz īpašu mērķlapu, 

tomēr nodrošinot, ka attiecīgais klients arī 

turpmāk var skaidri un vienkārši piekļūt 

tiešsaistes saskarnei, kurai tas sākotnēji 

mēģināja piekļūt. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  326 

Marco Zullo 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja šāda pārmaršrutēšana notiek ar klienta 

nepārprotamu piekrišanu, attiecīgajam 

klientam arī turpmāk ir viegli pieejama 

tiešsaistes saskarnes sākotnējā versija. 

Ja šāda pārmaršrutēšana notiek ar klienta 

nepārprotamu piekrišanu, attiecīgajam 

klientam arī turpmāk ir viegli pieejama 

tiešsaistes saskarnes versija, kurai tas 

sākotnēji mēģinājis piekļūt. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  327 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja šāda pārmaršrutēšana notiek ar klienta 

nepārprotamu piekrišanu, attiecīgajam 

Ja šāda pārmaršrutēšana notiek ar 

patērētāja nepārprotamu iepriekšēju 
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klientam arī turpmāk ir viegli pieejama 

tiešsaistes saskarnes sākotnējā versija. 

piekrišanu, attiecīgajam patērētājam arī 

turpmāk ir viegli pieejama tiešsaistes 

saskarnes versija, kurai tas sākotnēji 

mēģināja piekļūt. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  328 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja šāda pārmaršrutēšana notiek ar klienta 

nepārprotamu piekrišanu, attiecīgajam 

klientam arī turpmāk ir viegli pieejama 

tiešsaistes saskarnes sākotnējā versija. 

Ja šāda pārmaršrutēšana notiek ar klienta 

nepārprotamu piekrišanu, attiecīgajam 

patērētājam arī turpmāk ir viegli pieejama 

tiešsaistes saskarnes sākotnējā versija. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  329 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja šāda pārmaršrutēšana notiek ar klienta 

nepārprotamu piekrišanu, attiecīgajam 

klientam arī turpmāk ir viegli pieejama 

tiešsaistes saskarnes sākotnējā versija. 

Ja šāda pārmaršrutēšana notiek ar klienta 

nepārprotamu piekrišanu, attiecīgajam 

klientam arī turpmāk ir viegli pieejama 

tiešsaistes saskarnes versija, kurai klients 

sākotnēji mēģināja piekļūt. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  330 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – 2. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja šāda pārmaršrutēšana notiek ar klienta 

nepārprotamu piekrišanu, attiecīgajam 

klientam arī turpmāk ir viegli pieejama 

tiešsaistes saskarnes sākotnējā versija. 

Ja šāda pārmaršrutēšana notiek ar klienta 

nepārprotamu piekrišanu, attiecīgajam 

klientam arī turpmāk ir viegli pieejama 

tiešsaistes saskarnes versija, kurai tas ir 

sākotnēji piekļuvis. 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  331 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Aizliegumus, kas noteikti 1. un 2. 

punktā, nepiemēro tad, ja konkrētu klientu 

vai konkrētās teritorijās esošu klientu 
piekļuves bloķēšana, ierobežošana vai 

pārmaršrutēšana jāveic, lai panāktu 

atbilstību kādai tiesiskajai prasībai, kas 

noteikta Savienības tiesību aktos vai 

dalībvalstu tiesību aktos saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem. 

3. Aizliegumus, kas noteikti 1. un 2. 

punktā, nepiemēro tad, ja patērētāju 

piekļuves bloķēšana vai ierobežošana 

jāveic, lai tirgotājs izpildītu kādu tiesisko 

prasību, kas noteikta Savienības tiesību 

aktos vai dalībvalstu tiesību aktos saskaņā 

ar Savienības tiesību aktiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  332 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Aizliegumus, kas noteikti 1. un 

2. punktā, nepiemēro tad, ja konkrētu 

klientu vai konkrētās teritorijās esošu 

klientu piekļuves bloķēšana, ierobežošana 

vai pārmaršrutēšana jāveic, lai panāktu 

3. Aizliegumus, kas noteikti 1. un 

2. punktā, nepiemēro tad, ja konkrētas 

patērētāju grupas vai konkrētās teritorijās 

esošu patērētāju piekļuves bloķēšana, 

ierobežošana vai pārmaršrutēšana jāveic, 
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atbilstību kādai tiesiskajai prasībai, kas 

noteikta Savienības tiesību aktos vai 

dalībvalstu tiesību aktos saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem. 

lai panāktu atbilstību kādai tiesiskajai 

prasībai, kas noteikta Savienības tiesību 

aktos vai dalībvalstu tiesību aktos saskaņā 

ar Savienības tiesību aktiem, kuri attiecas 

uz tirgotāja darbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  333 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Aizliegumus, kas noteikti 1. un 

2. punktā, nepiemēro tad, ja konkrētu 

klientu vai konkrētās teritorijās esošu 

klientu piekļuves bloķēšana, ierobežošana 

vai pārmaršrutēšana jāveic, lai panāktu 

atbilstību kādai tiesiskajai prasībai, kas 

noteikta Savienības tiesību aktos vai 

dalībvalstu tiesību aktos saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem. 

3. Aizliegumus, kas noteikti 1. un 

2. punktā, nepiemēro tad, ja konkrētu 

patērētāju vai konkrētās teritorijās esošu 

patērētāju piekļuves bloķēšana, 

ierobežošana vai pārmaršrutēšana jāveic, 

lai panāktu atbilstību kādai tiesiskajai 

prasībai, kas noteikta Savienības tiesību 

aktos vai dalībvalstu tiesību aktos saskaņā 

ar Savienības tiesību aktiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  334 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Aizliegumus, kas noteikti 1. un 

2. punktā, nepiemēro tad, ja konkrētu 

klientu vai konkrētās teritorijās esošu 

klientu piekļuves bloķēšana, ierobežošana 

vai pārmaršrutēšana jāveic, lai panāktu 

atbilstību kādai tiesiskajai prasībai, kas 

noteikta Savienības tiesību aktos vai 

dalībvalstu tiesību aktos saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem. 

3. Aizliegumus, kas noteikti 1. un 

2. punktā, nepiemēro tad, ja konkrētu 

klientu vai konkrētās teritorijās esošu 

klientu piekļuves tirgotāja tiešsaistes 

saskarnei bloķēšana vai ierobežošana vai 

pārmaršrutēšana jāveic, lai panāktu 

atbilstību kādai tiesiskajai prasībai, kas 

noteikta Savienības tiesību aktos vai 

dalībvalstu tiesību aktos, kas saskaņā ar 
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Savienības tiesību aktiem piemērojami 

tirgotāja darbībām. 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  335 

Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja tirgotājs bloķē vai ierobežo 

klientu piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai 

tos pārmaršrutē uz citu tiešsaistes 

saskarnes versiju saskaņā ar 4. punktu, 

tirgotājs sniedz skaidru pamatojumu. 

Šādu pamatojumu sniedz tās tiešsaistes 

saskarnes valodā, kurai klients sākotnēji 

mēģināja piekļūt. 

svītrots 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  336 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja tirgotājs bloķē vai ierobežo 

klientu piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai 

tos pārmaršrutē uz citu tiešsaistes 

saskarnes versiju saskaņā ar 4. punktu, 

tirgotājs sniedz skaidru pamatojumu. 

Šādu pamatojumu sniedz tās tiešsaistes 

saskarnes valodā, kurai klients sākotnēji 

mēģināja piekļūt. 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  337 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja tirgotājs bloķē vai ierobežo 

klientu piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai tos 

pārmaršrutē uz citu tiešsaistes saskarnes 

versiju saskaņā ar 4. punktu, tirgotājs 

sniedz skaidru pamatojumu. Šādu 

pamatojumu sniedz tās tiešsaistes 

saskarnes valodā, kurai klients sākotnēji 

mēģināja piekļūt. 

4. Ja tirgotājs bloķē vai ierobežo 

klientu piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai tos 

pārmaršrutē uz citu tiešsaistes saskarnes 

versiju saskaņā ar 4. punktu, tirgotājs 

sniedz skaidru pamatojumu. Šādu 

pamatojumu sniedz tās tiešsaistes 

saskarnes valodā, kurai klients sākotnēji 

mēģināja piekļūt. Tas šādu paskaidrojumu 

var sniegt savos vispārīgajos noteikumos. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  338 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja tirgotājs bloķē vai ierobežo 

klientu piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai 

tos pārmaršrutē uz citu tiešsaistes saskarnes 

versiju saskaņā ar 4. punktu, tirgotājs 

sniedz skaidru pamatojumu. Šādu 

pamatojumu sniedz tās tiešsaistes 

saskarnes valodā, kurai klients sākotnēji 

mēģināja piekļūt. 

4. Ja tirgotājs bloķē vai ierobežo 

patērētāju piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai 

tos pārmaršrutē uz citu tiešsaistes saskarnes 

versiju saskaņā ar 3. punktu, tirgotājs 

patērētājam sniedz skaidru pamatojumu 

un paskaidrojumu. Šādu pamatojumu 

sniedz tās tiešsaistes saskarnes valodā, 

kurai klients sākotnēji mēģināja piekļūt. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  339 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja tirgotājs bloķē vai ierobežo 

klientu piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai 

tos pārmaršrutē uz citu tiešsaistes saskarnes 

versiju saskaņā ar 4. punktu, tirgotājs 

sniedz skaidru pamatojumu. Šādu 

pamatojumu sniedz tās tiešsaistes 

saskarnes valodā, kurai klients sākotnēji 

mēģināja piekļūt. 

4. Ja tirgotājs bloķē vai ierobežo 

patērētāja piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai 

to pārmaršrutē uz citu tiešsaistes saskarnes 

versiju saskaņā ar 4. punktu, tirgotājs 

sniedz skaidru un izsmeļošu pamatojumu. 

Šādu pamatojumu sniedz tās tiešsaistes 

saskarnes valodā, kurai patērētājs sākotnēji 

mēģināja piekļūt. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  340 

Renato Soru 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja tirgotājs bloķē vai ierobežo 

klientu piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai tos 

pārmaršrutē uz citu tiešsaistes saskarnes 

versiju saskaņā ar 4. punktu, tirgotājs 

sniedz skaidru pamatojumu. Šādu 

pamatojumu sniedz tās tiešsaistes 

saskarnes valodā, kurai klients sākotnēji 

mēģināja piekļūt. 

4. Ja tirgotājs bloķē vai ierobežo 

klientu piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai tos 

pārmaršrutē uz citu tiešsaistes saskarnes 

versiju saskaņā ar 4. punktu, tirgotājs 

sniedz skaidru pamatojumu. Šādu 

pamatojumu sniedz tās tiešsaistes 

saskarnes valodā, kurai klients sākotnēji 

mēģināja piekļūt. Ja klients piekļūst 

savam personiskajam kontam tirgotāja 

tīmekļa vietnē, šim pamatojumam jābūt 

iezīmētam pirmajā konta apmeklējuma 

reizē un arī turpmāk jābūt pieejamam 

klientam. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  341 

Marco Zullo 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja tirgotājs bloķē vai ierobežo 

klientu piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai tos 

pārmaršrutē uz citu tiešsaistes saskarnes 

versiju saskaņā ar 4. punktu, tirgotājs 

sniedz skaidru pamatojumu. Šādu 

pamatojumu sniedz tās tiešsaistes 

saskarnes valodā, kurai klients sākotnēji 

mēģināja piekļūt. 

4. Ja tirgotājs bloķē vai ierobežo 

klientu piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai tos 

pārmaršrutē uz citu tiešsaistes saskarnes 

versiju saskaņā ar 4. punktu, tirgotājs 

sniedz nepārprotamu paskaidrojumu. 

Šādu paskaidrojumu sniedz tās tiešsaistes 

saskarnes valodā, kurai klients sākotnēji 

mēģināja piekļūt. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  342 

Othmar Karas 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Tirgotājam nav pienākuma 

sazināties ar patērētāju citā valodā kā 

vienīgi tajā, kurā veidota tirgotāja 

tiešsaistes saskarne, ko izmantojot 

patērētājs ir iegādājies produktu. 

Or. de 

Pamatojums 

Ja patērētājs iegādājas produktu tīmekļa vietnē, kas veidota noteiktā valodā, tad viņš nedrīkst 

prasīt, lai tirgotājs ar viņu sazinātos kādā citā valodā. 

 

Grozījums Nr.  343 

Othmar Karas 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.b Komisija un dalībvalstis dara 

pieejamu 3. punktā minēto tiesību aktu 
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saistošu sarakstu, kas ir saprotams visās 

valodās un viegli pieejams. 

Or. de 

Pamatojums 

Tas būtu nesamērīgi, ja katram uzņēmējam, kas nodarbojas ar tirdzniecību tiešsaistē, 

vajadzētu analizēt visus ES un visu dalībvalstu tiesību aktus, kuri pamato noteiktu produktu 

iespējamu bloķēšanu. Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu sagatavot un darīt pieejamu šādu 

sarakstu ar minēto informāciju. 

 

Grozījums Nr.  344 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos nosacījumus piekļuvei savām 

precēm vai pakalpojumiem klienta 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ 

šādās situācijās: 

1. Regulas 4. panta 1. punkta a)–

c) apakšpunktā definētajos gadījumos 

tirgotāji nepiemēro atšķirīgus vispārīgos 

nosacījumus piekļuvei savām precēm vai 

pakalpojumiem klienta valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ. Šī regula nedrīkst 

ierobežot darījumdarbības brīvību un 

līgumslēgšanas brīvību, kas paredzēta 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 

16. pantā. Pakalpojuma sniedzēja 

līgumslēgšanas brīvībai nav jākļūst par 

līgumsaistībām attiecībā uz patērētājiem, 

tostarp pienākumu piegādāt. Tas attiecas 

arī uz 4. panta 1. punkta a)–

c) apakšpunktā definētajiem gadījumiem. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  345 

Marlene Mizzi 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos nosacījumus piekļuvei savām 

precēm vai pakalpojumiem klienta 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ 

šādās situācijās: 

1. Tirgotāji un tiešsaistes 

tirdzniecības vieta nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos nosacījumus piekļuvei savām 

precēm vai pakalpojumiem patērētāja 

valstspiederības vai dzīvesvietas dēļ šādās 

situācijās: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  346 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos nosacījumus piekļuvei savām 

precēm vai pakalpojumiem klienta 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ 

šādās situācijās: 

1. Tirgotāji nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos nosacījumus piekļuvei savām 

precēm vai pakalpojumiem patērētāja 

valstspiederības vai dzīvesvietas dēļ, ja: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  347 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos nosacījumus piekļuvei savām 

precēm vai pakalpojumiem klienta 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ 

šādās situācijās: 

1. Tirgotājs nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos nosacījumus piekļuvei savām 

precēm vai pakalpojumiem patērētāja 

valstspiederības vai dzīvesvietas dēļ šādās 

situācijās: 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  348 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos nosacījumus piekļuvei savām 

precēm vai pakalpojumiem klienta 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ šādās 

situācijās: 

1. Tirgotājs nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos nosacījumus piekļuvei savām 

precēm vai pakalpojumiem klienta 

valstspiederības, dzīvesvietas vai pagaidu 

atrašanās vietas, vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ šādās situācijās, kurās 

klients vēlas: 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījuma pamatā ir referentes ierosinātais grozījumu, vienlaicīgi tekstā saglabāta termina 

„klients” definīcija. 

 

Grozījums Nr.  349 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos nosacījumus piekļuvei savām 

precēm vai pakalpojumiem klienta 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ 

šādās situācijās: 

1. Tirgotāji nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos nosacījumus piekļuvei savām 

precēm vai pakalpojumiem klienta 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ 

situācijās, kurās klients vēlas: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  350 

Inese Vaidere 
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Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos nosacījumus piekļuvei savām 

precēm vai pakalpojumiem klienta 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ šādās 

situācijās: 

1. Tirgotāji nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos nosacījumus piekļuvei savām 

precēm vai pakalpojumiem klienta 

valstspiederības, dzīvesvietas, pagaidu 

atrašanās vietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ šādās situācijās: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  351 

Biljana Borzan 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ja tirgotājs pārdod preces, bet 

neveic vai tā vārdā netiek veikta šo preču 

pārrobežu piegāde uz klienta dalībvalsti; 

a) ja tirgotājs pārdod preces, bet 

neveic vai tā vārdā netiek veikta šo preču 

pārrobežu piegāde uz klienta dalībvalsti. 

Situācijās, kurās tirgotājs iesaistās 

pārrobežu piegādes darījumos, cenu 

atšķirībām, kas rodas, piegādājot preces 

dažādiem patērētājiem to valstspiederības 

un dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ, jābūt pārredzamām 

un galvenokārt pamatotām ar patiesajām 

piegādes izmaksām; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  352 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 



 

AM\1117512LV.docx 51/89 PE599.759v01-00 

 LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ja tirgotājs pārdod preces, bet 

neveic vai tā vārdā netiek veikta šo preču 

pārrobežu piegāde uz klienta dalībvalsti; 

a) pirkt preces no tirgotāja, kas tiek 

nosūtītas uz piegādes vietu dalībvalstī, 

kurai šāda piegāde tiek piedāvāta tirgotāja 

vispārīgajos piekļuves nosacījumos, vai 

kas tiek saņemtas konkrētā vietā, par kuru 

tirgotājs ir vienojies ar klientu, dalībvalstī, 

kurai tirgotājs piedāvā šādu iespēju savos 

vispārīgajos piekļuves nosacījumos; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  353 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ja tirgotājs pārdod preces, bet 

neveic vai tā vārdā netiek veikta šo preču 

pārrobežu piegāde uz klienta dalībvalsti; 

a) pirkt preces, un tirgotājs savos 

vispārīgajos piekļuves nosacījumos 

piedāvā iespēju piegādāt preces 

dalībvalstī, kas nav klienta dalībvalsts, 

tostarp iespēju saņemt preces vietā, par ko 

patērētājam un tirgotājam jāvienojas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  354 

Marlene Mizzi 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ja tirgotājs pārdod preces, bet 

neveic vai tā vārdā netiek veikta šo preču 

pārrobežu piegāde uz klienta dalībvalsti; 

a) ja tirgotājs pārdod preces un tiek 

veikta šo preču pārrobežu piegāde uz kādu 

vietu dalībvalstī, kurai šāda piegāde tiek 

piedāvāta tirgotāja vispārīgajos piekļuves 

nosacījumos, vai preces tiek saņemtas 

konkrētā vietā, par ko tirgotājs ir vienojies 
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ar patērētāju, dalībvalstī, kurai tirgotājs 

piedāvā šādu iespēju; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  355 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ja tirgotājs pārdod preces, bet 

neveic vai tā vārdā netiek veikta šo preču 

pārrobežu piegāde uz klienta dalībvalsti; 

a) tirgotājs pārdod preces, bet neveic 

vai tā vārdā netiek veikta šo preču 

pārrobežu piegāde uz patērētāja 

dalībvalsti, un tās tiek saņemtas konkrētā 

vietā, par kuru tirgotājs ir vienojies ar 

patērētāju un kurā tirgotājs darbojas; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  356 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) ja tirgotājs pārdod preces, bet 

neveic vai tā vārdā netiek veikta šo preču 

pārrobežu piegāde uz klienta dalībvalsti; 

a) ja tirgotājs pārdod preces, bet 

neveic vai tā vārdā netiek veikta šo preču 

pārrobežu piegāde uz patērētāja 

dalībvalsti; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  357 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ja tirgotājs nodrošina elektroniski 

sniegtus pakalpojumus, kas nav 

pakalpojumi, kuru galvenais uzdevums ir 

nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām 

aizsargātiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem un to 

izmantošanu; 

b) saņemt no tirgotāja elektroniski 

sniegtus pakalpojumus, kas nav 

pakalpojumi, kuru galvenais uzdevums ir 

nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām 

aizsargātiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem vai to 

izmantošanu vai pārdot ar autortiesībām 

aizsargātus darbus vai citus aizsargātus 

nemateriālus tiesību objektus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  358 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ja tirgotājs nodrošina elektroniski 

sniegtus pakalpojumus, kas nav 

pakalpojumi, kuru galvenais uzdevums ir 

nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām 

aizsargātiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem un to 

izmantošanu; 

b) ja tirgotājs nodrošina elektroniski 

sniegtus pakalpojumus, kas nav 

pakalpojumi, kuru galvenais uzdevums ir 

nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām 

aizsargātiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem un to 

izmantošanu vai pārdot ar autortiesībām 

aizsargātus darbus vai citus aizsargātus 

nemateriālus tiesību objektus, piemēram 

elektroniskās grāmatas un tiešsaistes 

mūziku; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  359 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ja tirgotājs nodrošina elektroniski 

sniegtus pakalpojumus, kas nav 

pakalpojumi, kuru galvenais uzdevums ir 

nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām 

aizsargātiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem un to 

izmantošanu; 

b) ja tirgotājs nodrošina elektroniski 

sniegtus pakalpojumus, kas nav 

pakalpojumi, kuru galvenais uzdevums ir 

nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām 

aizsargātiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem vai to 

izmantošanu vai pārdot ar autortiesībām 

aizsargātus darbus vai citus aizsargātus 

nemateriālus tiesību objektus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  360 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ja tirgotājs nodrošina elektroniski 

sniegtus pakalpojumus, kas nav 

pakalpojumi, kuru galvenais uzdevums ir 

nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām 

aizsargātiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem un to 

izmantošanu; 

b) tirgotājs nodrošina elektroniski 

sniegtus pakalpojumus, kas nav 

pakalpojumi, kuru galvenais uzdevums ir 

nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām 

aizsargātiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem un to 

izmantošanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  361 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) patērētājs vēlas saņemt 

elektroniski sniegtus pakalpojumus, kuru 

galvenais uzdevums ir nodrošināt piekļuvi 

ar autortiesībām aizsargātiem darbiem vai 



 

AM\1117512LV.docx 55/89 PE599.759v01-00 

 LV 

citiem aizsargātiem tiesību objektiem vai 

nodrošināt to izmantošanu, ja tirgotājam 

ir nepieciešamās tiesības attiecībā uz 

teritoriju, kurā patērētājs vēlas saņemt 

šādus pakalpojumus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  362 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Patricija Šulin, Izaskun Bilbao 

Barandica, Csaba Sógor, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ramon Tremosa i Balcells, 

Ádám Kósa, József Nagy, Andrejs Mamikins, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Ian 

Hudghton, Jill Evans, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Pascal Arimont 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) patērētājs vēlas saņemt 

elektroniski sniegtus pakalpojumus, kuru 

galvenais uzdevums ir nodrošināt piekļuvi 

ar autortiesībām aizsargātiem darbiem vai 

citiem aizsargātiem tiesību objektiem vai 

nodrošināt to izmantošanu, ja tirgotājam 

ir nepieciešamās tiesības attiecībā uz 

teritoriju, kurā patērētājs vēlas saņemt 

šādus pakalpojumus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  363 

Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) ja tirgotājs nodrošina elektroniski 

sniegtus pakalpojumus vai nemateriālas 

preces, kuru galvenais uzdevums ir 

nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām 

aizsargātiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem vai 
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nodrošināt to izmantošanu, ja tirgotājam 

ir tiesības izmantot šādu saturu attiecībā 

uz konkrēto teritoriju; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  364 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) saņemt elektroniski sniegtus 

pakalpojumus, kuru galvenais uzdevums 

ir nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām 

aizsargātiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem vai 

nodrošināt to izmantošanu, ja tirgotājam 

ir nepieciešamās tiesības attiecībā uz 

konkrēto teritoriju; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  365 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) ja tirgotājs sniedz pakalpojumus, 

uz kuriem neattiecas b) apakšpunkts, un 

šādi pakalpojumi tiek sniegti klientam 

tirgotāja telpās vai fiziskajā atrašanās 

vietā, kur tirgotājs darbojas, dalībvalstī, 

kura nav klienta valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas valsts. 

c) saņemt pakalpojumus, izņemot 

elektroniski sniegtus pakalpojumus, tā 
fiziskajā atrašanās vietā tādas dalībvalsts 

teritorijā, kur tirgotājs darbojas. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  366 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) ja tirgotājs sniedz pakalpojumus, 

uz kuriem neattiecas b) apakšpunkts, un 

šādi pakalpojumi tiek sniegti klientam 

tirgotāja telpās vai fiziskajā atrašanās 

vietā, kur tirgotājs darbojas, dalībvalstī, 

kura nav klienta valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas valsts. 

c) saņemt no tirgotāja pakalpojumus, 

izņemot elektroniski sniegtus 

pakalpojumus, un šādi pakalpojumi tiek 

sniegti klientam tā fiziskajā atrašanās vietā 

dalībvalstī, kur tirgotājs darbojas. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  367 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) ja tirgotājs sniedz pakalpojumus, uz 

kuriem neattiecas b) apakšpunkts, un šādi 

pakalpojumi tiek sniegti klientam tirgotāja 

telpās vai fiziskajā atrašanās vietā, kur 

tirgotājs darbojas, dalībvalstī, kura nav 

klienta valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas valsts. 

c) ja tirgotājs sniedz pakalpojumus, uz 

kuriem neattiecas b) apakšpunkts, un šādi 

pakalpojumi tiek sniegti patērētājam 

tirgotāja telpās vai fiziskajā atrašanās vietā, 

kur tirgotājs darbojas, dalībvalstī, kura nav 

patērētāja valstspiederības vai dzīvesvietas 

valsts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  368 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) ja tirgotājs sniedz pakalpojumus, uz 

kuriem neattiecas b) apakšpunkts, un šādi 

pakalpojumi tiek sniegti klientam tirgotāja 

telpās vai fiziskajā atrašanās vietā, kur 

tirgotājs darbojas, dalībvalstī, kura nav 

klienta valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas valsts. 

c) ja tirgotājs sniedz pakalpojumus, uz 

kuriem neattiecas b) apakšpunkts, un šādi 

pakalpojumi tiek sniegti patērētājam 

tirgotāja telpās vai fiziskajā atrašanās vietā, 

kur tirgotājs darbojas, dalībvalstī, kura nav 

patērētāja valstspiederības vai dzīvesvietas 

valsts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  369 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) ja tirgotājs reklamē produktu kā 

identisku vairākās dalībvalstīs; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  370 

Marlene Mizzi 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Aizliegums, kas noteikts 1. punktā, 

neliedz tirgotājam piemērot atšķirīgus 

vispārīgos piekļuves nosacījumus, tostarp 

attiecībā uz pārdošanas cenu, dažādās 

dalībvalstīs, ja tie tiek piemēroti 

patērētājiem konkrētā teritorijā, ņemot 

vērā dalībvalstu atšķirīgo regulējumu, 

standartus un prasības, un papildu 

izmaksas, ko rada atšķirīgas dalībvalstu 

regulatīvās vides prasību ievērošana 

teritorijā, kura nav darbības veicēja 
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izvēlētā teritorija. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  371 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Aizliegums, kas noteikts 1. punktā, 

neliedz tirgotājam piemērot atšķirīgus 

vispārīgos piekļuves nosacījumus dažādās 

dalībvalstīs vai vienā dalībvalstī, ja tie tiek 

piemēroti klientam konkrētā teritorijā vai 

konkrētai patērētāju grupai, kura nav 

noteikta, pamatojoties uz valstspiederību, 

dzīvesvietu vai pagaidu atrašanās vietu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  372 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Aizliegums, kas noteikts 1. punktā, 

neliedz tirgotājam piemērot atšķirīgus 

vispārīgos piekļuves nosacījumus 

konkrētai patērētāju grupai vai 

patērētājiem konkrētā teritorijā, ja šāds 

dalījums nav noteikts saistībā ar 

patērētāja valstspiederību vai dzīvesvietu. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  373 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Aizliegums, kas noteikts 1. punktā, 

neliedz tirgotājiem piemērot atšķirīgus 

vispārīgos piekļuves nosacījumus, tostarp 

atšķirīgas pārdošanas cenas, dažādās 

dalībvalstīs vai vienā dalībvalstī, ja tie tiek 

piemēroti patērētājiem konkrētā teritorijā 

vai konkrētām patērētāju grupām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  374 

Morten Løkkegaard 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Aizliegums, kas noteikts 1. punktā, 

neparedz pienākumu tirgotājam ievērot 

dalībvalstu tiesiskās prasības vai informēt 

patērētājus par šādām prasībām, ja 

tirgotājs nevērš savu darbību uz konkrēto 

dalībvalsti vai neveic tajā darbību. 

Or. en 

Pamatojums 

Dalībvalstis joprojām piemēro atšķirīgas prasības produktiem vienotajā tirgū. Nevar un ir 

nevajadzīgi prasīt no uzņēmumiem, lai tie savus produktus pielāgotu tādu dalībvalstu 

prasībām, uz kurām tie nevērš savu darbību. Tātad šajā grozījumā ir nepārprotami norādīts, 

ka tad, ja uzņēmums nevērš savu darbību uz citiem tirgiem vai neveic tajos darbību, tam nav 

pienākuma ne pielāgot savus produktus šo citu dalībvalstu prasībām, ne arī informēt par tām 

patērētājus, kad tie iegādājas šo produktu vietējā tirgū. 
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Grozījums Nr.  375 

Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Izņemot gadījumus, kad preču vai 

pakalpojumu pārdošana tirgotājam varētu 

radīt peļņas samazinājumu salīdzinājumā 

ar peļņu, ko viņš būtu ieguvis uzņēmuma 

reģistrācijas valstī. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  376 

Franz Obermayr 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b Izņemot gadījumus, kad preču vai 

pakalpojumu pārdošana vai sniegtā 

informācija varētu kaitēt tirgotāja 

darījumdarbības praksei. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  377 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Aizliegumu, kas noteikts 1 punktā, 

nepiemēro, ja konkrētais noteikums, kas 

paredzēts Savienības tiesību aktos vai 

dalībvalstu tiesību aktos saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem, liedz tirgotājam 

pārdot preces vai sniegt pakalpojumus 

Aizliegumu, kas noteikts 1. punktā, 

nepiemēro, ja konkrētais noteikums, kas 

paredzēts Savienības tiesību aktos vai 

dalībvalstu tiesību aktos saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem, liedz tirgotājam 

pārdot preces vai sniegt pakalpojumus 
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konkrētiem klientiem vai konkrētās 

teritorijās esošiem klientiem. 

konkrētiem patērētājiem vai konkrētās 

teritorijās esošiem patērētājiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  378 

Dita Charanzová 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz grāmatu pārdošanu 1. punktā 

noteiktais aizliegums neliedz tirgotājiem 

piemērot atšķirīgas cenas konkrētās 

teritorijās esošiem klientiem, ciktāl 

tirgotājiem tas jādara atbilstīgi dalībvalstu 

tiesību aktiem saskaņā ar Savienības 

tiesību aktiem. 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  379 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz grāmatu pārdošanu 1. punktā 

noteiktais aizliegums neliedz tirgotājiem 

piemērot atšķirīgas cenas konkrētās 

teritorijās esošiem klientiem, ciktāl 

tirgotājiem tas jādara atbilstīgi dalībvalstu 

tiesību aktiem saskaņā ar Savienības 

tiesību aktiem. 

Aizliegums, kas noteikts 1. punktā, neliedz 

tirgotājiem piemērot atšķirīgus vispārīgos 

piekļuves nosacījumus, tostarp atšķirīgas 

cenas, konkrētās teritorijās esošiem 

patērētājiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  380 

Julia Reda 
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Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Attiecībā uz grāmatu pārdošanu 1. punktā 

noteiktais aizliegums neliedz tirgotājiem 

piemērot atšķirīgas cenas konkrētās 

teritorijās esošiem klientiem, ciktāl 

tirgotājiem tas jādara atbilstīgi dalībvalstu 
tiesību aktiem saskaņā ar Savienības 

tiesību aktiem. 

Attiecībā uz grāmatu, tostarp to 

elektroniskās versijas, pārdošanu 1. punktā 

noteiktais aizliegums neskar īpašos tiesību 

aktus, ko piemēro attiecībā uz cenu 

noteikšanu to izdošanas dalībvalstīs 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  381 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Tirgotāji norāda vispārīgos 

piekļuves nosacījumus un iespējamos 

ierobežojumus, ko tie piemēro saskaņā ar 

šo regulu, ne vēlāk kā pasūtīšanas 

procesa sākumā, kā paredzēts 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2011/83/ES1a 8. pantā. 

 _______________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 25. oktobra Direktīva 

2011/83/ES par patērētāju tiesībām un ar 

ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK 

un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes 

Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 

97/7/EK (OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.). 

Or. en 
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Grozījums Nr.  382 

Othmar Karas 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Attiecībā uz līguma slēgšanu tiek 

piemēroti tās valsts tiesību akti, kurā 

tirgotājs reģistrējis savu uzņēmumu. 

Or. de 

Pamatojums 

Dažās valstīs attiecībā uz līgumu slēgšanu gan internetā, gan ārpus tā pastāv princips 

„invitatio ad offerendum”, t. i., ja veic pirkumu tiešsaistē, līgums uzreiz netiek slēgts, jo 

patērētājs vispirms izsaka savu piedāvājumu. Citās valstīs, veicot tirdzniecības darījumu 

tiešsaistē, uzreiz tiek slēgts līgums. Šis punkts attiecas tikai uz līguma slēgšanu, nevis 

jurisdikciju vai piemērojamiem tiesību aktiem, veicot aktīvo pārdošanu („active sales”). 

 

Grozījums Nr.  383 

Dita Charanzová 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b Regulas (EK) Nr. 593/2008 

6. panta piemērošanas nolūkos uzskata, 

ka patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta ir 

tirgotāja veiktās galīgās piegādes vietas 

dalībvalsts. 

 Regulas (ES) Nr. 1215/2012 17. panta 

piemērošanas nolūkos uzskata, ka 

patērētāja domicils ir tirgotāja 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas 

dalībvalsts. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  384 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 
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Anderson, Christel Schaldemose 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji tādu iemeslu dēļ, kas 

saistīti ar klienta valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietu, maksājumu konta 

reģistrācijas vietu, maksājumu 

pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 

veikšanas vietu vai maksājumu instrumenta 

izdošanas vietu Savienībā, nepiemēro 

atšķirīgus maksāšanas nosacījumus preču 

pārdošanai vai pakalpojumu sniegšanai, 

ja: 

1. Tirgotājs tādu iemeslu dēļ, kas 

saistīti ar patērētāja valstspiederību vai 

dzīvesvietu, maksājumu konta reģistrācijas 

vietu, maksājumu pakalpojumu sniedzēja 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu vai 

maksājumu instrumenta izdošanas vietu 

Savienībā, nepiemēro atšķirīgus 

maksāšanas nosacījumus, izmantojot 

kredīta pārvedumus, tiešā debeta 

maksājumus vai konkrēta maksājumu 

zīmola un kategorijas kartei piesaistītu 

maksājumu instrumentu, ja: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  385 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji tādu iemeslu dēļ, kas 

saistīti ar klienta valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vietu, maksājumu konta reģistrācijas vietu, 

maksājumu pakalpojumu sniedzēja 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu vai 

maksājumu instrumenta izdošanas vietu 

Savienībā, nepiemēro atšķirīgus 

maksāšanas nosacījumus preču pārdošanai 

vai pakalpojumu sniegšanai, ja: 

1. Attiecībā uz visiem tirgotāju 

pieņemtajiem maksāšanas līdzekļiem, 

proti, kredīta pārvedumiem, tiešā debeta 

maksājumiem vai konkrēta zīmola un 

kategorijas kartei piesaistītiem 

maksājumu instrumentiem, tādu iemeslu 

dēļ, kas saistīti ar klienta valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vietu, maksājumu konta reģistrācijas vietu, 

maksājumu pakalpojumu sniedzēja 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu vai 

maksājumu instrumenta izdošanas vietu 

Savienībā, tie nepiemēro atšķirīgus 

maksāšanas nosacījumus maksājumu 

darījumiem, ja: 

Or. en 
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Grozījums Nr.  386 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji tādu iemeslu dēļ, kas 

saistīti ar klienta valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietu, maksājumu konta 

reģistrācijas vietu, maksājumu 

pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības 

veikšanas vietu vai maksājumu instrumenta 

izdošanas vietu Savienībā, nepiemēro 

atšķirīgus maksāšanas nosacījumus preču 

pārdošanai vai pakalpojumu sniegšanai, ja: 

1. Tirgotāji tādu iemeslu dēļ, kas 

saistīti ar patērētāja valstspiederību vai 

dzīvesvietu, maksājumu konta reģistrācijas 

vietu, maksājumu pakalpojumu sniedzēja 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu vai 

maksājumu instrumenta izdošanas vietu 

Savienībā, nepiemēro atšķirīgus 

maksāšanas nosacījumus preču pārdošanai 

vai pakalpojumu sniegšanai, ja: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  387 

Inese Vaidere 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji tādu iemeslu dēļ, kas 

saistīti ar klienta valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vietu, maksājumu konta reģistrācijas vietu, 

maksājumu pakalpojumu sniedzēja 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu vai 

maksājumu instrumenta izdošanas vietu 

Savienībā, nepiemēro atšķirīgus 

maksāšanas nosacījumus preču pārdošanai 

vai pakalpojumu sniegšanai, ja: 

1. Tirgotāji tādu iemeslu dēļ, kas 

saistīti ar klienta valstspiederību, pagaidu 

atrašanās vietu, dzīvesvietu vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu, 

maksājumu konta reģistrācijas vietu, 

maksājumu pakalpojumu sniedzēja 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu vai 

maksājumu instrumenta izdošanas vietu 

Savienībā, nepiemēro atšķirīgus 

maksāšanas nosacījumus preču pārdošanai 

vai pakalpojumu sniegšanai, ja: 

Or. en 
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Grozījums Nr.  388 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji tādu iemeslu dēļ, kas 

saistīti ar klienta valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vietu, maksājumu konta reģistrācijas vietu, 

maksājumu pakalpojumu sniedzēja 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu vai 

maksājumu instrumenta izdošanas vietu 

Savienībā, nepiemēro atšķirīgus 

maksāšanas nosacījumus preču 

pārdošanai vai pakalpojumu sniegšanai, 

ja: 

1. Tirgotājs tādu iemeslu dēļ, kas 

saistīti ar klienta valstspiederību, 

dzīvesvietu vai pagaidu atrašanās vietu, 

vai uzņēmējdarbības veikšanas vietu, 

maksājumu konta reģistrācijas vietu, 

maksājumu pakalpojumu sniedzēja 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu vai 

maksājumu instrumenta izdošanas vietu 

Savienībā, nepiemēro atšķirīgus 

nosacījumus maksājuma darījumam, ja: 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījuma pamatā ir referentes ierosinātais grozījums, vienlaicīgi tekstā saglabāta termina 

„klients” definīcija. 

 

Grozījums Nr.  389 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Tirgotāji tādu iemeslu dēļ, kas 

saistīti ar klienta valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vietu, maksājumu konta reģistrācijas vietu, 

maksājumu pakalpojumu sniedzēja 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu vai 

maksājumu instrumenta izdošanas vietu 

Savienībā, nepiemēro atšķirīgus 

maksāšanas nosacījumus preču pārdošanai 

vai pakalpojumu sniegšanai, ja: 

1. Tirgotāji tādu iemeslu dēļ, kas 

saistīti ar klienta valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vietu, maksājumu konta reģistrācijas vietu, 

maksājumu pakalpojumu sniedzēja 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu vai 

maksājumu instrumenta izdošanas vietu 

Savienībā, nepiemēro atšķirīgus 

maksāšanas nosacījumus preču pārdošanai 

vai pakalpojumu sniegšanai iekšējā tirgū, 

ja: 
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Or. ro 

 

Grozījums Nr.  390 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) šie maksājumi tiek veikti, 

izmantojot elektroniskos darījumus ar 

kredīta pārvedumu, tiešā debeta 

maksājumu vai kartei piesaistītu 

maksājumu instrumentu tajā pašā 

maksājumu zīmolā; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  391 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) šie maksājumi tiek veikti, 

izmantojot elektroniskos darījumus ar 

kredīta pārvedumu, tiešā debeta 

maksājumu vai kartei piesaistītu 

maksājumu instrumentu tajā pašā 

maksājumu zīmolā; 

svītrots 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  392 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) maksājumu saņēmējs var 

pieprasīt, lai maksātājs veiktu drošu 

klienta autentificēšanu saskaņā ar 

Direktīvu (ES) 2015/2366, un 

b) maksātāja identitāti vai 

maksājumu instrumenta izmantošanas 

derīgumu var pārbaudīt, veicot drošu 

klienta autentificēšanu saskaņā ar 

Direktīvu (ES) 2015/2366, un 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  393 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) maksājumu saņēmējs var 

pieprasīt, lai maksātājs veiktu drošu 

klienta autentificēšanu saskaņā ar 

Direktīvu (ES) 2015/2366, un 

b) maksātāja identitāti vai 

maksājumu instrumenta izmantošanas 

derīgumu var pārbaudīt, ja maksātājs veic 

drošu klienta autentificēšanu saskaņā ar 

Direktīvu (ES) 2015/2366, 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  394 

Ashley Fox, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) maksājumu saņēmējs var 

pieprasīt, lai maksātājs veiktu drošu 

klienta autentificēšanu saskaņā ar 

Direktīvu (ES) 2015/2366, un 

b) tiek izpildītas autentificēšanas 

prasības saskaņā ar Direktīvu (ES) 

2015/2366, un 

Or. en 
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Grozījums Nr.  395 

Dita Charanzová 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) maksājumu saņēmējs var 

pieprasīt, lai maksātājs veiktu drošu 

klienta autentificēšanu saskaņā ar 

Direktīvu (ES) 2015/2366, un 

b) tiek izpildītas autentificēšanas 

prasības saskaņā ar Direktīvu (ES) 

2015/2366, un 

Or. en 

Pamatojums 

Drošas klientu autentificēšanas regulatīvie tehniskie standarti (SCA RTS) vēl nav pieņemti, un 

tādēļ jāiekļauj atsauce uz direktīvu kopumā līdz to pieņemšanai un brīdim, kad būs zināms, ko 

nosaka galīgais īstenošanas akts. 

 

Grozījums Nr.  396 

Inese Vaidere 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) maksājumu saņēmējs var pieprasīt, 

lai maksātājs veiktu drošu klienta 

autentificēšanu saskaņā ar Direktīvu (ES) 

2015/2366, un 

b) tirgotājs var pieprasīt, lai maksātājs 

veiktu drošu klienta autentificēšanu 

saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366, un 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  397 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) maksājumi ir valūtā, kuru c) maksājumu darījumi ir valūtā, 
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maksājumu saņēmējs pieņem. kuru tirgotājs pieņem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  398 

Inese Vaidere 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) maksājumi ir valūtā, kuru 

maksājumu saņēmējs pieņem. 

c) maksājumi ir valūtā, kuru tirgotājs 

pieņem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  399 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) maksājumi ir valūtā, kuru 

maksājumu saņēmējs pieņem. 

c) maksājumi ir valūtā, kuru tirgotājs 

pieņem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  400 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 

mazumtirdzniecību, ir iespēja paturēt 

preces līdz maksājuma apstiprināšanai. 
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Or. ro 

 

Grozījums Nr.  401 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ar aizliegumu, kas noteikts 1. 

punktā, tirgotājiem netiek liegta iespēja 

pieprasīt maksu par tāda kartei piesaistīta 

maksājumu instrumenta izmantošanu, 

kuram starpbanku komisijas maksas netiek 

regulētas saskaņā ar Regulas (ES) 

2015/751 II nodaļu, un par tādiem 

maksājumu pakalpojumiem, uz kuriem 

neattiecas Regula (ES) Nr. 260/2012. 

Minētā maksa nepārsniedz izmaksas, kas 

tirgotājam radušās par konkrētā 

maksājumu instrumenta izmantošanu. 

2. Ar aizliegumu, kas noteikts 1. 

punktā, tirgotājiem netiek liegta iespēja 

pieprasīt maksu par tāda kartei piesaistīta 

maksājumu instrumenta izmantošanu, 

kuram starpbanku komisijas maksas netiek 

regulētas saskaņā ar Regulas (ES) 

2015/751 II nodaļu, un par tādiem 

maksājumu pakalpojumiem, uz kuriem 

neattiecas Regula (ES) Nr. 260/2012. 

Minētā maksa nepārsniedz izmaksas, kas 

tirgotājam radušās par konkrētā 

maksājumu instrumenta izmantošanu. 

Maksa var ietvert tirgotājam radītās tiešās 

un netiešās izmaksas, piemēram, 

komisijas maksu par elektronisko 

maksājumu darījumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  402 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ar aizliegumu, kas noteikts 

1. punktā, tirgotājiem netiek liegta iespēja 

pieprasīt maksu par tāda kartei piesaistīta 

maksājumu instrumenta izmantošanu, 

kuram starpbanku komisijas maksas netiek 

regulētas saskaņā ar Regulas (ES) 

2015/751 II nodaļu, un par tādiem 

2. Ar aizliegumu, kas noteikts 

1. punktā, tirgotājam netiek liegta iespēja 

pieprasīt maksu par tāda kartei piesaistīta 

maksājumu instrumenta izmantošanu, 

kuram starpbanku komisijas maksas netiek 

regulētas saskaņā ar Regulas (ES) 

2015/751 II nodaļu, un par tādiem 
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maksājumu pakalpojumiem, uz kuriem 

neattiecas Regula (ES) Nr. 260/2012. 

Minētā maksa nepārsniedz izmaksas, kas 

tirgotājam radušās par konkrētā 

maksājumu instrumenta izmantošanu. 

maksājumu pakalpojumiem, uz kuriem 

neattiecas Regula (ES) Nr. 260/2012. 

Minētā maksa nepārsniedz tiešās izmaksas, 

kas tirgotājam radušās par konkrētā 

maksājumu instrumenta izmantošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  403 

Othmar Karas 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja patērētāja valstī nevar pārbaudīt viņa 

kredītspēju vai tas rada nesamērīgi lielas 

izmaksas, tas uzskatāms par objektīvi 

pamatotu iemeslu, lai izslēgtu tādu 

maksāšanas iespēju kā pirkumu apmaksa 

ar rēķinu. 

Or. de 

 

Grozījums Nr.  404 

Andreas Schwab 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a 1. punktā paredzētais aizliegums 

neizslēdz iespēju, ka tirgotājs pirms preces 

nosūtīšanas vai pakalpojuma sniegšanas 

var pieprasīt priekšapmaksu, ja viņam nav 

citas iespējas pārliecināties, ka pircējs 

ievēros savas maksāšanas saistības. 

Or. de 

Pamatojums 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 
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auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 

 

Grozījums Nr.  405 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nolīgumi, kas attiecībā uz pasīvo 

pārdošanu uzliek tirgotājiem pienākumus 

rīkoties, pārkāpjot šīs regulas prasības, 

automātiski nav spēkā. 

Nolīgumu noteikumi, kas neatbilst LESD 

101. panta un Regulas (ES) Nr. 330/2010 

prasībām un kas attiecībā uz pasīvo 

pārdošanu Regulas (ES) Nr. 330/2010 

izpratnē uzliek tirgotājiem pienākumus 

rīkoties, pārkāpjot šīs regulas prasības, 

automātiski nav spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  406 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nolīgumi, kas attiecībā uz pasīvo 

pārdošanu uzliek tirgotājiem pienākumus 

rīkoties, pārkāpjot šīs regulas prasības, 

automātiski nav spēkā. 

Līguma noteikumi, kas attiecībā uz pasīvo 

pārdošanu Regulas (ES) Nr. 330/2010 

izpratnē liek tirgotājam rīkoties, pārkāpjot 

LESD 101. panta un Regulas (ES) 

Nr. 330/2010 prasības, automātiski nav 

spēkā. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  407 

Maria Grapini 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nolīgumi, kas attiecībā uz pasīvo 

pārdošanu uzliek tirgotājiem pienākumus 

rīkoties, pārkāpjot šīs regulas prasības, 

automātiski nav spēkā. 

Nolīgumi, kas attiecībā uz pasīvo 

pārdošanu uzliek tirgotājiem pienākumus 

rīkoties, pārkāpjot šīs regulas prasības, 

automātiski nav spēkā. Tiesību akti, kas 

attiecas uz pasīvās pārdošanas līgumiem, 

ir attiecināmi arī uz tirgotāju. 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  408 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nolīgumi, kas attiecībā uz pasīvo 

pārdošanu uzliek tirgotājiem pienākumus 

rīkoties, pārkāpjot šīs regulas prasības, 

automātiski nav spēkā. 

Līguma noteikumi, kas attiecībā uz pasīvo 

pārdošanu Regulas (ES) Nr. 330/2010 

izpratnē uzliek tirgotājiem pienākumus 

rīkoties, pārkāpjot šīs regulas prasības, 

automātiski nav spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  409 

Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nolīgumi, kas attiecībā uz pasīvo 

pārdošanu uzliek tirgotājiem pienākumus 

rīkoties, pārkāpjot šīs regulas prasības, 

automātiski nav spēkā. 

Noteikumi, kas attiecībā uz pasīvo 

pārdošanu Regulas (ES) Nr. 330/2010 

izpratnē uzliek tirgotājiem pienākumus 

rīkoties, pārkāpjot šīs regulas prasības, 
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automātiski nav spēkā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  410 

Marco Zullo 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Nolīgumi, kas attiecībā uz pasīvo 

pārdošanu uzliek tirgotājiem pienākumus 

rīkoties, pārkāpjot šīs regulas prasības, 

automātiski nav spēkā. 

Līguma noteikumi, kas attiecībā uz pasīvo 

pārdošanu uzliek tirgotājiem pienākumus 

rīkoties, pārkāpjot šīs regulas prasības, 

automātiski nav spēkā. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  411 

Marlene Mizzi 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šajā regulā noteiktais aizliegums 

neattiecas uz situācijām, kurās tirgotājus 

saista vienošanās, kas tiem liek ierobežot 

pasīvo pārdošanu un pakalpojumu 

sniegšanu un/vai preču pārdošanu 

konkrētā valstī, jo to paredz ar 

piegādātāju vai izplatītāju šajā valstī 

noslēgto līgumattiecību veids, un ja šādi 

ierobežojumi atbilst LESD 101. panta un 

Regulas (ES) Nr. 330/2010 prasībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  412 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 
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Regulas priekšlikums 

6. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šīs regulas 3., 4. un 5. pantā paredzētie 

aizliegumi neattiecas uz gadījumiem, 

kuros tirgotāju saista vienošanās, kas 

uzliek tam pienākumu ierobežot pasīvo 

pārdošanu, un ja šie ierobežojumi atbilst 

LESD 101. panta un Regulas (ES) 

Nr. 330/2010 prasībām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  413 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šīs regulas 3., 4. un 5. pantā minētos 

aizliegumus nepiemēro situācijām, kurās 

tirgotājus saista vienošanās, kas saskaņā 

ar LESD 101. panta un Regulas (ES) 

Nr. 330/2010 prasībām liek tiem ierobežot 

pasīvo pārdošanu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  414 

Antanas Guoga 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra dalībvalsts izraugās iestādi 

vai iestādes, kuras ir atbildīgas par šīs 

regulas izpildi. Dalībvalstis nodrošina, lai 

izraudzītajai iestādei vai iestādēm būtu 

1. Katra dalībvalsts izraugās iestādi 

vai iestādes, kuras ir atbildīgas par šīs 

regulas efektīvu izpildi. 
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piemēroti un efektīvi līdzekļi, ar ko 

nodrošināt šīs regulas izpildi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  415 

Antanas Guoga 

 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis izklāsta noteikumus 

par sankcijām, kas piemērojamas par šīs 

regulas noteikumu neievērošanu, un veic 

visus nepieciešamos pasākumus, lai 

nodrošinātu minēto noteikumu īstenošanu. 

Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, 

samērīgas un atturošas. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.) 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  416 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

8. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Palīdzība patērētājiem Palīdzība klientiem 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  417 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja starp tirgotāju un klientu rodas 

strīds, kas izriet no šīs regulas 

piemērošanas, katra dalībvalsts pienākumu 

sniegt praktisku palīdzību patērētājiem 

uztic iestādei vai iestādēm. Katra 

dalībvalsts izraugās iestādi vai iestādes, 

kuras ir atbildīgas par minētā uzdevuma 

izpildi. 

1. Ja starp tirgotāju un klientu vai 

starp tirgotājiem rodas strīds, kas izriet no 

šīs regulas piemērošanas, katra dalībvalsts 

pienākumu sniegt praktisku palīdzību 

patērētājiem un tirgotājiem uztic iestādei 

vai iestādēm. Katra dalībvalsts izraugās 

iestādi vai iestādes, kuras ir atbildīgas par 

minētā uzdevuma izpildi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  418 

Antanas Guoga 

 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja starp tirgotāju un klientu rodas 

strīds, kas izriet no šīs regulas 

piemērošanas, katra dalībvalsts pienākumu 

sniegt praktisku palīdzību patērētājiem 

uztic iestādei vai iestādēm. Katra 

dalībvalsts izraugās iestādi vai iestādes, 

kuras ir atbildīgas par minētā uzdevuma 

izpildi. 

1. Ja starp tirgotāju un klientu rodas 

strīds, kas izriet no šīs regulas 

piemērošanas, katra dalībvalsts ieceļ 

iestādi vai vairākas atbildīgās iestādes, 

kuru uzdevums ir sniegt praktisku 

palīdzību patērētājiem. Katra dalībvalsts 

izraugās iestādi vai iestādes, kuras ir 

atbildīgas par minētā uzdevuma izpildi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  419 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Iestādes, kas minētas 1. punktā, 

piedāvā patērētājiem vienota parauga 

veidlapu, kas izmantojama, lai iesniegtu 

sūdzības 1. punktā un 7. panta 1. punktā 

2. Komisija pieņem deleģētos aktus, 

kuros tā nosaka prasības vienota parauga 

veidlapām, kas izmantojamas, lai iesniegtu 

sūdzības 1. punktā un 7. panta 1. punktā 
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minētajām iestādēm. Komisija palīdz šīm 

iestādēm minētās veidlapas parauga 

izstrādē. 

minētajām iestādēm. 

 [Ja šis grozījums tiek pieņemts, tekstā būs 

jāveic papildu grozījumi, jo tas būs 

jāpapildina ar atbilstošu apsvērumu un 

pantu par pilnvaru deleģēšanu.] 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  420 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Regulas priekšlikums 

8.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8.a pants 

 Jurisdikcija 

 1. Lai noskaidrotu, vai var uzskatīt, 

ka komersants, kura darbība ir izklāstīta 

tā tīmekļa vietnē vai starpnieka tīmekļa 

vietnē, savu darbību vērš uz dalībvalsti, 

kurā ir patērētāja dzīvesvieta Regulas 

(ES) Nr. 1215/2012 17. panta izpratnē, ir 

jāpārbauda, vai pirms iespējamās līguma 

noslēgšanas ar patērētāju no šīm tīmekļa 

vietnēm un no komersanta darbības 

kopumā izriet, ka komersants savu 

darbību vērš uz patērētājiem, kuru 

dzīvesvieta ir vienā vai vairākās citās 

dalībvalstīs. 

 2. Turpmāk norādītie kritēriji, kuru 

uzskaitījums nav izsmeļošs, var būt 

norādes, kas ļauj uzskatīt, ka komersanta 

darbība ir vērsta uz patērētāja dzīvesvietas 

dalībvalsti, proti, darbības starptautiskais 

raksturs, norāde par to, pa kādiem 

maršrutiem no citām dalībvalstīm var 

ierasties vietā, kur komersants ir dibināts, 

tas, ka ir izmantota valoda vai valūta, 

kura nav tā valoda vai valūta, ko parasti 

izmanto dalībvalstī, kurā ir dibināts 

komersants, pastāvot iespējai rezervēt un 
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apstiprināt rezervāciju šajā citā valodā, 

norāde uz tālruņa numuru kopā ar 

starptautisko kodu, izdevumi par atsauces 

pakalpojumu internetā, lai patērētājiem, 

kuru dzīvesvieta ir citās dalībvalstīs, 

atvieglotu piekļuvi komersanta vai tā 

starpnieka tīmekļa vietnei, tas, ka ir 

izmantots pirmā līmeņa domēna 

nosaukums, kas nav tās dalībvalsts 

domēna nosaukums, kurā ir dibināts 

komersants, un norāde uz starptautisko 

klientūru, ko veido klienti, kuru 

dzīvesvieta ir dažādās dalībvalstīs. 

 3. Atsevišķos gadījumos, pārbaudot 

atbilstību darbības virziena kritērijiem, 

var nepietikt ar to vien, ka ir pieejama 

komersanta vai starpnieka tīmekļa vietne 

dalībvalstī, kurā ir patērētāja dzīvesvieta. 

Or. de 

Pamatojums 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 

lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 

Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 

Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 

Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 

 

Grozījums Nr.  421 

Marco Zullo 

 

Regulas priekšlikums 

8.a pants (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8.a pants 

 Jurisdikcija 

 Ja tirgotājs ir MVU vai mikrouzņēmums 

un nav izrādījis nepārprotamu vēlmi vērst 

savu darbību uz klienta dalībvalsti, abas 

puses var celt prasību tās dalībvalsts 

tiesās, kur atrodas tirgotāja domicils. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  422 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija līdz [datums: divus gadus 

pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un pēc tam 

ik pēc pieciem gadiem iesniedz Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 

ziņojumu par šīs regulas novērtēšanu. 

Minētajam ziņojumam vajadzības 

gadījumā, ņemot vērā juridisko, tehnisko 

un ekonomisko attīstību, pievieno 

priekšlikumu par šīs regulas grozījumiem. 

1. Komisija līdz [datums: piecus 

gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un 

pēc tam ik pēc pieciem gadiem iesniedz 

Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 

ziņojumu par šīs regulas novērtēšanu. 

Minētajam ziņojumam vajadzības 

gadījumā, ņemot vērā juridisko, tehnisko 

un ekonomisko attīstību, pievieno 

priekšlikumu par šīs regulas grozījumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  423 

Dennis de Jong 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija līdz [datums: divus gadus 1. Komisija līdz [datums: piecus 
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pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un pēc tam 

ik pēc pieciem gadiem iesniedz Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 

ziņojumu par šīs regulas novērtēšanu. 

Minētajam ziņojumam vajadzības 

gadījumā, ņemot vērā juridisko, tehnisko 

un ekonomisko attīstību, pievieno 

priekšlikumu par šīs regulas grozījumiem. 

gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un 

pēc tam ik pēc pieciem gadiem iesniedz 

Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 

ziņojumu par šīs regulas novērtēšanu. 

Minētajam ziņojumam vajadzības 

gadījumā, ņemot vērā juridisko, tehnisko 

un ekonomisko attīstību, pievieno 

priekšlikumu par šīs regulas grozījumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  424 

Philippe Juvin 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija līdz [datums: divus gadus 

pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un pēc tam 

ik pēc pieciem gadiem iesniedz Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 

ziņojumu par šīs regulas novērtēšanu. 

Minētajam ziņojumam vajadzības 

gadījumā, ņemot vērā juridisko, tehnisko 

un ekonomisko attīstību, pievieno 

priekšlikumu par šīs regulas grozījumiem. 

1. Komisija līdz [datums: četrus 

gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un 

pēc tam ik pēc pieciem gadiem iesniedz 

Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 

ziņojumu par šīs regulas novērtēšanu. 

Minētajam ziņojumam vajadzības 

gadījumā, ņemot vērā juridisko, tehnisko 

un ekonomisko attīstību, pievieno 

priekšlikumu par šīs regulas grozījumiem. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  425 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija līdz [datums: divus gadus 

pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un pēc tam 

ik pēc pieciem gadiem iesniedz Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Eiropas 

1. Komisija līdz [datums: trīs gadus 

pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un pēc tam 

ik pēc pieciem gadiem iesniedz Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Eiropas 
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Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 

ziņojumu par šīs regulas novērtēšanu. 

Minētajam ziņojumam vajadzības 

gadījumā, ņemot vērā juridisko, tehnisko 

un ekonomisko attīstību, pievieno 

priekšlikumu par šīs regulas grozījumiem. 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 

ziņojumu par šīs regulas novērtēšanu. 

Minētajam ziņojumam vajadzības 

gadījumā, ņemot vērā juridisko, tehnisko 

un ekonomisko attīstību, pievieno 

priekšlikumu par šīs regulas grozījumiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  426 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pirmo novērtējumu, kas minēts 

1. punktā, veic jo īpaši ar mērķi izvērtēt, 

vai 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā 

minētais aizliegums būtu jāattiecina arī uz 

elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, 

kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt 

piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem 

darbiem vai citiem aizsargātiem tiesību 

objektiem un to izmantošanu, ja 

tirgotājam ir attiecīgajās teritorijās 

nepieciešamās tiesības. 

svītrots 

Or. de 

Pamatojums 

Piekļuvei ar autortiesībām aizsargātiem darbiem vai citiem aizsargātiem tiesību objektiem un 

to izmantošanai nevajadzētu ietilpt šīs regulas darbības jomā. Tas novērstu pārklāšanos ar 

citiem ES tiesību aktiem. 

 

Grozījums Nr.  427 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pirmo novērtējumu, kas minēts 1. 

punktā, veic jo īpaši ar mērķi izvērtēt, vai 

4. panta 1. punkta b) apakšpunktā 

minētais aizliegums būtu jāattiecina arī uz 

elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, 

kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt 

piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem 

darbiem vai citiem aizsargātiem tiesību 

objektiem un to izmantošanu, ja 

tirgotājam ir attiecīgajās teritorijās 

nepieciešamās tiesības. 

2. Pirmo novērtējumu, kas minēts 1. 

punktā, veic jo īpaši ar mērķi izvērtēt, vai 

šīs regulas darbības joma būtu 

jāpaplašina, to attiecinot arī uz tādām 

papildu nozarēm kā finanšu, elektronisko 

sakaru un veselības aprūpes nozare. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  428 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pirmo novērtējumu, kas minēts 1. 

punktā, veic jo īpaši ar mērķi izvērtēt, vai 

4. panta 1. punkta b) apakšpunktā 

minētais aizliegums būtu jāattiecina arī uz 

elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, 

kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt 

piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem 

darbiem vai citiem aizsargātiem tiesību 

objektiem un to izmantošanu, ja 

tirgotājam ir attiecīgajās teritorijās 

nepieciešamās tiesības. 

2. Pirmo novērtējumu, kas minēts 

1. punktā, veic jo īpaši ar mērķi izvērtēt, 

vai šīs regulas darbības joma būtu 

jāpaplašina, to attiecinot arī uz tādām 

papildu nozarēm kā audiovizuālo, 

finanšu, transporta, elektronisko sakaru 

un veselības aprūpes pakalpojumi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  429 

Julia Reda 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pirmo novērtējumu, kas minēts 

1. punktā, veic jo īpaši ar mērķi izvērtēt, 

vai 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā 

minētais aizliegums būtu jāattiecina arī uz 
elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, 

kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt 

piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem 

darbiem vai citiem aizsargātiem tiesību 

objektiem un to izmantošanu, ja tirgotājam 

ir attiecīgajās teritorijās nepieciešamās 

tiesības. 

2. Pirmo novērtējumu, kas minēts 

1. punktā, veic jo īpaši ar mērķi izvērtēt: 

 a) 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā 

minētā aizlieguma piemērošanu 
elektroniski sniegtiem pakalpojumiem vai 

nemateriālām precēm, kuru galvenais 

uzdevums ir nodrošināt piekļuvi ar 

autortiesībām aizsargātiem darbiem vai 

citiem aizsargātiem tiesību objektiem un to 

izmantošanu, ja tirgotājam ir tiesības 

izmantot šādu saturu attiecīgajās 

teritorijās, ņemot vērā tā iespējamo 

piemērošanu citiem gadījumiem; 

 b) šīs regulas ietekmi uz konkurenci 

un pārrobežu e-komerciju, kā arī uz 

attīstību patērētāju cenu noteikšanā 

vienotajā tirgū. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  430 

Philippe Juvin 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pirmo novērtējumu, kas minēts 

1. punktā, veic jo īpaši ar mērķi izvērtēt, 

vai 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā 

minētais aizliegums būtu jāattiecina arī uz 

elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, 

kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt 

2. Pirmo novērtējumu, kas minēts 

1. punktā, veic jo īpaši ar mērķi izvērtēt, 

vai 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā 

minētais aizliegums būtu jāattiecina arī uz 

elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, 

kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt 
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piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem 

darbiem vai citiem aizsargātiem tiesību 

objektiem un to izmantošanu, ja tirgotājam 

ir attiecīgajās teritorijās nepieciešamās 

tiesības. 

piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem 

darbiem vai citiem aizsargātiem tiesību 

objektiem un to izmantošanu, ja tirgotājam 

ir attiecīgajās teritorijās nepieciešamās 

tiesības; šajā padziļinātajā novērtējumā 

ņem vērā ar autortiesībām aizsargāto 

darbu īpašo specifiku un to izplatīšanas 

veidus. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  431 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pirmo novērtējumu, kas minēts 

1. punktā, veic jo īpaši ar mērķi izvērtēt, 

vai 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā 

minētais aizliegums būtu jāattiecina arī uz 

elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, 

kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt 

piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem 

darbiem vai citiem aizsargātiem tiesību 

objektiem un to izmantošanu, ja tirgotājam 

ir attiecīgajās teritorijās nepieciešamās 

tiesības. 

2. Pirmo novērtējumu, kas minēts 

1. punktā, veic jo īpaši ar mērķi izvērtēt, 

vai 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā 

minētais aizliegums būtu jāattiecina arī uz 

elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, 

kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt 

piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem 

darbiem vai citiem aizsargātiem tiesību 

objektiem un to izmantošanu vai ar 

autortiesībām aizsargātu darbu vai citu 

aizsargātu tiesību objektu, piemēram, 

elektronisko grāmatu un tiešsaistes 

mūzikas, pārdošanu, ja tirgotājam ir 

attiecīgajās teritorijās nepieciešamās 

tiesības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  432 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts 



 

PE599.759v01-00 88/89 AM\1117512LV.docx 

LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pirmo novērtējumu, kas minēts 

1. punktā, veic jo īpaši ar mērķi izvērtēt, 

vai 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā 

minētais aizliegums būtu jāattiecina arī uz 

elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, 

kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt 

piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem 

darbiem vai citiem aizsargātiem tiesību 

objektiem un to izmantošanu, ja tirgotājam 

ir attiecīgajās teritorijās nepieciešamās 

tiesības. 

2. Pirmo novērtējumu, kas minēts 

1. punktā, veic jo īpaši ar mērķi izvērtēt, 

vai 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā 

minētais aizliegums būtu jāattiecina arī uz 

elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, 

kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt 

piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem 

darbiem vai citiem aizsargātiem tiesību 

objektiem un to izmantošanu vai 

nemateriālu ar autortiesībām aizsargātu 

darbu vai citu aizsargātu tiesību objektu 

pārdošanu, ja tirgotājam ir attiecīgajās 

teritorijās nepieciešamās tiesības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  433 

Marco Zullo 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šā panta 1. punktā minētajā 

novērtēšanā ietilpst arī tādu strīdu 

specifikas un būtības izvērtēšana, kuri 

izriet no šīs regulas īstenošanas, lai 

noskaidrotu, vai Regulā (EK) 

Nr. 593/2008 un Regulā (ES) 

Nr. 1215/2012 nav jāveic grozījumi. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  434 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose 

 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 3. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tomēr 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu 

piemēro no 2018. gada 1. jūlija. 

svītrots 

Or. en 

 


