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ĪSS PAMATOJUMS 

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, bet uzskata, ka tas neparedz 

pietiekami daudz, lai izskaustu ģeogrāfisko bloķēšanu. Regulas darbības jomā no tās stāšanās 

spēkā brīža būtu jāiekļauj ar autortiesībām aizsargātu darbu vai pakalpojumu, kas nav 

audiovizuāli darbi vai pakalpojumi, tostarp e-grāmatu, programmatūras, datorspēļu un 

mūzikas, elektroniska sniegšana, un pirmajā pārskatīšanā pēc diviem piemērošanas gadiem 

būtu jāizvērtē, vai darbības jomā nevajadzētu iekļaut arī audiovizuālos darbus. 

Priekšnoteikums šādai iekļaušanai būtu tas, ka tirgotājam ir šādu darbu autortiesību licence 

vai tas citādi ir tiesību subjekts visās attiecīgajās teritorijās. Turklāt ir nepieciešams 

nodrošināt juridisko skaidrību attiecībā uz to, ko saprot ar formulējumu “vērš darbību”, jo 

īpaši gadījumos, kad tirgotājs vēlas izvērst darbību konkrētā dalībvalstī un piemērojamās 

kolīziju tiesību normas liek piemērot klienta dalībvalsts tiesību aktus. Nevajadzētu būt 

šaubām par to, kādi noteikumi jāpiemēro šādās situācijās. Tomēr ir arī svarīgi liegt tirgotājiem 

īstenot diskrimināciju citos gadījumos un uzlikt tiem par pienākumu pārdot patērētājiem un 

citiem tirgotājiem neatkarīgi no patērētāja izcelsmes vai dzīvesvietas valsts. Minēto iemeslu 

dēļ šādiem nevirzītiem darījumiem būtu piemērojami pārdevēja dalībvalsts tiesību akti, lai 

cita starpā atvieglotu mazo un vidējo uzņēmumu darbību, jo tiem resursu nodrošināšana, lai 

veiktu efektīvu tirdzniecību ar klientiem no vairākām atšķirīgām tiesību sistēmām, radītu 

nesamērīgi lielu slogu. Visbeidzot, ir būtiski, lai regulu sāktu piemērot pēc iespējas drīzāk. 

GROZĪJUMI 

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 

komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

Virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES REGULA, ar ko novērš 

ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida 

diskrimināciju klientu valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza 

Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 

2009/22/EK 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES REGULA, ar ko iekšējā tirgū 

novērš nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu 

un citus diskriminācijas veidus klientu 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ un 

groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un 

Direktīvu 2009/22/EK 

Pamatojums 

Vārdu “valstspiederība” visā tekstā jāaizstāj ar “izcelsmes vai dzīvesvietas valsts”. 
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Grozījums Nr.   2 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Lai īstenotu mērķi panākt, ka 

iekšējais tirgus labi darbojas kā apgabals 

bez iekšējām robežām, kurā, cita starpā, ir 

nodrošināta preču un pakalpojumu brīva 

aprite, nepietiek atcelt tikai valsts līmenī 

šķēršļus starp dalībvalstīm. Šādu atcelšanu 

var apdraudēt privātais sektors, kas rada 

šķēršļus, kuri nav saderīgi ar iekšējā tirgus 

brīvībām. Tas vērojams gadījumos, kad 

tirgotāji, kuri darbojas vienā dalībvalstī, 

bloķē vai ierobežo piekļuvi savām 

tiešsaistes saskarnēm, piemēram, tīmekļa 

vietnēm un lietotnēm, citu dalībvalstu 

klientiem, kuri vēlas veikt pārrobežu 

komercdarījumus (šādu praksi dēvē par 

ģeogrāfisko bloķēšanu). Tas notiek arī tad, 

ja konkrēti tirgotāji veic citas darbības, 

piemēram, šādiem citu dalībvalstu 

klientiem piemēro atšķirīgus vispārīgos 

nosacījumus piekļuvei savām precēm un 

pakalpojumiem gan tiešsaistē, gan 

bezsaistē. Dažkārt var būt objektīvs 

pamatojums šādai atšķirīgai attieksmei, 

taču citkārt tirgotāji patērētājiem, kuri 

vēlas veikt pārrobežu komercdarījumus, 

liedz piekļuvi precēm vai pakalpojumiem 

vai piemēro atšķirīgus nosacījumus šajā 

sakarā tīri komerciālu apsvērumu dēļ. 

(1) Lai īstenotu mērķi panākt, ka 

iekšējais tirgus labi darbojas kā apgabals, 

kurā ir novērsta lielākā daļa tirdzniecības 

šķēršļu un kurā, cita starpā, ir nodrošināta 

cilvēku brīva pārvietošanās un preču un 

pakalpojumu brīva aprite, un, lai īstenotu 

Digitālā tirgus stratēģijā izvirzītos mērķus, 

nepietiek tikai starp dalībvalstīm atcelt 

administratīvo birokrātismu. Šādu 

atcelšanu var apdraudēt dažas privātās 

puses, kas rada šķēršļus, kuri nav saderīgi 

ar iekšējā tirgus principiem un brīvībām. 

Tas vērojams gadījumos, kad tirgotāji, kuri 

darbojas vienā dalībvalstī, izņēmuma 

situācijās nepamatoti bloķē vai ierobežo 

piekļuvi savām tiešsaistes saskarnēm, 

piemēram, tīmekļa vietnēm un lietotnēm, 

citu dalībvalstu patērētājiem, kuri vēlas 

veikt pārrobežu komercdarījumus (šādu 

praksi dēvē par ģeogrāfisko bloķēšanu). 

Tas notiek arī tad, ja konkrēti tirgotāji veic 

citas darbības, piemēram, šādiem citu 

dalībvalstu patērētājiem piemēro atšķirīgus 

ierobežojošus vispārīgos piekļuves 

nosacījumus savām precēm un 

pakalpojumiem gan tiešsaistē, gan 

bezsaistē. Šāda prakse apdraud iekšējā 

tirgus pamatmērķi, samazina patērētāju 

izvēles iespējas un pazemina konkurences 

līmeni. 

 

Grozījums Nr.   3 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Šādā veidā daži tirgotāji mākslīgi 

sadrumstalo iekšējo tirgu gar iekšējām 

robežām un kavē preču un pakalpojumu 

(2) Šādā veidā daži tirgotāji mākslīgi 

sadrumstalo iekšējo tirgu gar iekšējām 

robežām un kavē preču un pakalpojumu 
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brīvu apriti, tādējādi ierobežojot klientu 

tiesības un liedzot tiem izmantot plašākas 

izvēles iespējas un optimālus nosacījumus. 

Šāda diskriminējoša prakse ir būtisks 

iemesls, kāpēc pārrobežu komercdarījumu 

līmenis – arī elektroniskās komercijas 

nozarē –Savienībā ir relatīvi neliels, un tas 

liedz pilnībā izmantot iekšējā tirgus 

sniegtās priekšrocības. Precizējot, kādās 

situācijās šāda veida atšķirīgā attieksme var 

nebūt pamatota, tiktu ieviesta skaidrība un 

juridiskā noteiktība visiem pārrobežu 

darījumu dalībniekiem un tiktu 

nodrošināts, ka nediskriminēšanas 

noteikumus iespējams efektīvi piemērot un 

īstenot visā iekšējā tirgū. 

brīvu apriti, tādējādi ierobežojot patērētāju 

tiesības un liedzot tiem izmantot plašākas 

izvēles iespējas un optimālus nosacījumus. 

Šāda diskriminējoša prakse ir būtisks 

iemesls, kāpēc pārrobežu komercdarījumu 

līmenis – arī elektroniskās komercijas 

nozarē – Savienībā ir relatīvi neliels, un tas 

liedz pilnībā izmantot patiesi integrēta 

iekšējā tirgus sniegtās priekšrocības un 

neļauj to veicināt. Precizējot, kādās 

situācijās šāda veida atšķirīgā attieksme var 

nebūt pamatota, tiktu ieviesta skaidrība un 

juridiskā noteiktība visiem pārrobežu 

darījumu dalībniekiem un tiktu 

nodrošināts, ka nediskriminēšanas 

noteikumus iespējams efektīvi piemērot un 

īstenot visā iekšējā tirgū. 

 

Grozījums Nr.   4 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2006/123/EK17 20. pants 

paredz, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai 

pakalpojumu sniedzēji, kas veic 

uzņēmējdarbību Savienībā, nepiemērotu 

atšķirīgu attieksmi pret pakalpojumu 

saņēmējiem to valstspiederības vai 

dzīvesvietas dēļ. Tomēr šis noteikums nav 

izrādījies efektīvs cīņā pret diskrimināciju 

un nav pietiekamā mērā mazinājis juridisko 

nenoteiktību, jo īpaši tādēļ, ka ir atļauts 

pamatot attieksmes atšķirības, un tāpēc ir 

grūtības to īstenot praksē. Turklāt 

ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida 

diskrimināciju valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ var radīt arī tādu 

tirgotāju darbības, kuri veic 

uzņēmējdarbību trešās valstīs, un tas 

neietilpst minētās direktīvas darbības jomā. 

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2006/123/EK17 20. pants 

paredz, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai 

pakalpojumu sniedzēji, kas veic 

uzņēmējdarbību Savienībā, nepiemērotu 

atšķirīgu attieksmi pret pakalpojumu 

saņēmējiem to izcelsmes valsts vai 

dzīvesvietas dēļ. Tomēr šis noteikums nav 

izrādījies efektīvs cīņā pret diskrimināciju 

un nav pietiekamā mērā mazinājis juridisko 

nenoteiktību, jo īpaši tādēļ, ka ir atļauts 

pamatot attieksmes atšķirības, un tāpēc ir 

grūtības to īstenot praksē. Turklāt 

ģeogrāfisko bloķēšanu un cita veida 

diskrimināciju izcelsmes vai dzīvesvietas 

valsts dēļ var radīt arī tādu tirgotāju 

darbības, kuri veic uzņēmējdarbību trešās 

valstīs, un tas neietilpst minētās direktīvas 

darbības jomā, taču tās ir jārisina. 

_________________ _________________ 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 17 Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2006. gada 12. decembra Direktīva 

2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā 

tirgū (OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.). 

2006. gada 12. decembra Direktīva 

2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā 

tirgū (OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.). 

 

Grozījums Nr.   5 

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Lai gan šī regula attiecas tieši uz 

ģeogrāfisko bloķēšanu, īpaša uzmanība 

būtu veltāma tam, kā palielināt patērētāju 

uzticību elektroniskajai komercijai, 

piedāvāt plašāku izvēli un piekļuvi 

zemākas cenas precēm un 

pakalpojumiem. 

 

Grozījums Nr.   6 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Tāpēc, lai nodrošinātu netraucētu 

iekšējā tirgus darbību, ir vajadzīgi 

mērķtiecīgi pasākumi, kas izklāstīti šajā 

regulā un kuri paredz skaidru, saskaņotu un 

efektīvu noteikumu kopumu par 

atsevišķiem jautājumiem. 

(4) Tāpēc, lai nodrošinātu netraucētu 

iekšējā tirgus darbību un garantēt personu 

brīvu pārvietošanos, kā arī preču un 

pakalpojumu brīvu apriti bez 

diskriminācijas, kuras pamatā ir izcelsmes 

valsti vai dzīvesvietu, ir vajadzīgi 

mērķtiecīgi pasākumi, kas izklāstīti šajā 

regulā un kuri paredz skaidru, saskaņotu un 

efektīvu noteikumu kopumu par 

atsevišķiem jautājumiem. Ar šiem 

pasākumiem būtu jāsaglabā līdzsvars 

starp patērētāju aizsardzību un 

ekonomisko un līgumslēgšanas brīvību 

tirgotājiem. 

 

Grozījums Nr.   7 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Šīs regulas mērķis ir novērst 

diskrimināciju klientu valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ, tostarp ģeogrāfisko 

bloķēšanu, pārrobežu komercdarījumos 

starp tirgotājiem un klientiem attiecībā uz 

preču pārdošanu vai pakalpojumu 

sniegšanu Savienībā. Tā tiecas risināt tiešu 

un netiešu diskrimināciju un attiecas arī uz 

nepamatoti atšķirīgu attieksmi, vadoties no 

citiem nošķiršanas kritērijiem, kas rada 

tādu pašu rezultātu kā tieša kritēriju 

piemērošana, pamatojoties uz klientu 

valstspiederību, dzīvesvietu vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu. Šādus 

citus kritērijus var izmantot, jo īpaši 

pamatojoties uz informāciju par klientu 

fizisko atrašanās vietu, piemēram, 

izsekojot IP adresi, kas tiek izmantota, lai 

piekļūtu tiešsaistes saskarnei, preču 

piegādei norādīto adresi, izvēlēto valodu 

vai dalībvalsti, kurā izsniegts klienta 

maksājumu instruments. 

(5) Šīs regulas mērķis ir novērst 

diskrimināciju klientu izcelsmes vietas vai 

dzīvesvietas dēļ pārrobežu 

komercdarījumos starp tirgotājiem un 

patērētājiem attiecībā uz preču pārdošanu 

vai nemateriālu vērtību un pakalpojumu 

sniegšanu Savienībā. Tā tiecas novērst 

tiešu un netiešu diskrimināciju. Ar netiešu 

diskrimināciju būtu jāsaprot tādu 

nošķiršanas kritēriju piemērošana, kas 

nav patērētāja izcelsmes valsts vai 

dzīvesvieta, bet kas ar tiešu ietekmi vai 

statistiski rada tādu pašu rezultātu kā 

minēto kritēriju tieša piemērošana. Ar to 

cenšas aptvert arī nepamatoti atšķirīgu 

attieksmi, kas balstās uz citiem nošķiršanas 

kritērijiem, kuri rada tādu pašu rezultātu kā 

tieša kritēriju piemērošana, pamatojoties uz 

patērētāju izcelsmes valsti, dzīvesvietu vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu. Šādus 

citus kritērijus var izmantot, jo īpaši 

pamatojoties uz informāciju par patērētāju 

fizisko atrašanās vietu, piemēram, 

izsekojot IP adresi, kas tiek izmantota, lai 

piekļūtu tiešsaistes saskarnei, preču 

piegādei norādīto adresi, izvēlēto valodu 

vai dalībvalsti, kurā izsniegts patērētāja 

maksājumu instruments. Tāpēc ar šo 

regulu būtu jāaizliedz piekļuves tīmekļa 

vietnēm un citiem tiešsaistes uzņēmumiem 

nepamatota bloķēšana  un patērētāju 

novirzīšana no vienas valsts tīmekļa 

vietnes versijas uz citu, patērētāju 

diskriminācija konkrētos preču un 

pakalpojumu pārdošanas gadījumos, kā 

arī šā diskriminācijas aizlieguma 

apiešana pasīvās pārdošanas līgumos. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Dažās pakalpojumu jomās 

tirgotājiem visā Savienībā daži regulatīvie 

un administratīvie šķēršļi Direktīvas 

2006/123/EK īstenošanas rezultātā 

(materiālās piemērošanas jomā) ir atcelti, 

tāpēc būtu jānodrošina atbilstība starp šo 

regulu un Direktīvu 2006/123/EK. Tāpēc 

šīs regulas noteikumi būtu jāpiemēro, cita 

starpā, ar audiovizuālajiem līdzekļiem 

nesaistītiem elektroniski sniegtiem 

pakalpojumiem, kuru galvenais uzdevums 

ir nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām 

aizsargātiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem un to 

izmantošanu, tomēr ievērojot 4. pantā 

paredzēto īpašo izņēmumu un šāda 

izņēmuma novērtēšanu pēc tā beigām, kā 

paredzēts 9. pantā. Audiovizuālie 

pakalpojumi, tostarp pakalpojumi, kuru 

galvenais uzdevums ir nodrošināt piekļuvi 

sporta pasākumu pārraidēm un kurus 

sniedz, pamatojoties uz ekskluzīvām 

teritoriālajām licencēm, neietilpst šīs 

regulas darbības jomā. Tāpēc neatkarīgi 

no šīs regulas noteikumiem par 

nediskriminēšanu maksājumu jomā 

izņēmums būtu jāattiecina arī uz piekļuvi 

mazumtirdznieciskiem finanšu 

pakalpojumiem, tostarp maksājumu 

pakalpojumiem. 

(6) Dažās pakalpojumu jomās 

tirgotājiem visā Savienībā daži regulatīvie 

un administratīvie šķēršļi Direktīvas 

2006/123/EK īstenošanas rezultātā 

(materiālās piemērošanas jomā) ir atcelti, 

tāpēc būtu jānodrošina atbilstība starp šo 

regulu un Direktīvu 2006/123/EK. Tāpēc 

šīs regulas noteikumi būtu jāpiemēro, cita 

starpā, ar audiovizuālajiem līdzekļiem 

nesaistītiem autortiesību aizsargātiem 

darbiem un elektroniski sniegtiem 

pakalpojumiem un nemateriālām 

vērtībām, kuru galvenais uzdevums ir 

nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām 

aizsargātiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem un to 

izmantošanu, attiecībā uz kuriem 

tirgotājam ir tiesības vai viņš ir iegādājies 

licenci izmantot šādu saturu visās 

attiecīgajās teritorijās. Audiovizuālie 

darbi, ieskaitot kinematogrāfiskus darbus, 

un audiovizuālie pakalpojumi, tostarp 

pakalpojumi, kuru galvenais uzdevums ir 

nodrošināt piekļuvi sporta pasākumu 

pārraidēm un kurus sniedz, pamatojoties uz 

ekskluzīvām teritoriālajām licencēm, 

neietilpst šīs regulas darbības jomā, kamēr 

nav veikta visaptveroša tiesību aktu 

pārskatīšana. Tādēļ direktīvas darbības 

joma nebūtu jāattiecina arī uz piekļuvi 

mazumtirdzniecības finanšu 

pakalpojumiem, tostarp maksājumu 

pakalpojumiem. Tomēr Komisijai 

vajadzētu apsvērt iespējas, kā tos iekļaut 

regulas darbības jomā neatkarīgi no šīs 

regulas noteikumiem par 

nediskriminēšanu maksājumu jomā. 

 

Grozījums Nr.   9 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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(7) Turklāt diskriminācija var rasties 

saistībā ar pakalpojumiem transporta jomā, 

jo īpaši attiecībā uz biļešu pārdošanu 

pasažieru pārvadājumiem. Taču šajā 

sakarā Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulā (EK) Nr. 1008/200818, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 

1177/201019, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulā (ES) Nr. 181/201120 jau ir 

paredzēti plaši diskriminācijas aizliegumi, 

kuri aptver visas diskriminējošās prakses, 

ko šī regula tiecas novērst. Turklāt šajā 

nolūkā Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (EK) Nr. 1371/200721  tuvākajā 

nākotnē tiks grozīta. Šā iemesla dēļ un lai 

panāktu saskanību ar Direktīvas 

2006/123/EK piemērošanas jomu, 

transporta jomas pakalpojumi nebūtu 
jāiekļauj šīs regulas darbības jomā. 

(7) Diskriminācija rodas saistībā ar 

pakalpojumiem transporta jomā, jo īpaši 

attiecībā uz biļešu pārdošanu pasažieru 

pārvadājumiem, lai gan Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 

Nr. 1008/200818, Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulā (ES) Nr. 1177/201019, 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 

(ES) Nr. 181/201120 jau ir paredzēti plaši 

diskriminācijas aizliegumi, kuri aptver 

visas diskriminējošās prakses, ko šī regula 

tiecas novērst. Turklāt šajā nolūkā Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 

1371/200721  tuvākajā nākotnē tiks grozīta. 

Šā iemesla dēļ pakalpojumi transporta 

jomā vai nu pēc šīs regulas pārskatīšanas 

būtu jāiekļauj šīs regulas darbības jomā, 

vai arī būtu efektīvi jāievieš 

diskriminācijas aizliegums, kas aptvertu 

visas diskriminējošās prakses, pieņemot 

īpašus Savienības tiesību aktus šajā jomā. 

_________________ _________________ 

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 24. septembra Regula (EK) 

Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem 

gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai 

Kopienā (OV L 293, 31.10.2008., 3. lpp.). 

18 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 24. septembra Regula (EK) 

Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem 

gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai 

Kopienā (OV L 293, 31.10.2008., 3. lpp.). 

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2010. gada 24. novembra Regula (ES) 

Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, 

ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, 

un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 

(OV L 334, 17.12.2010., 1. lpp.). 

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2010. gada 24. novembra Regula (ES) 

Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, 

ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, 

un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 

(OV L 334, 17.12.2010., 1. lpp.). 

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru 

tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) 

Nr. 2006/2004 (OV L 55, 28.2.2011., 1. 

lpp). 

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru 

tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) 

Nr. 2006/2004 (OV L 55, 28.2.2011., 1. 

lpp). 

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2007. gada 23. oktobra Regula (EK) 

Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru 

tiesībām un pienākumiem (OV L 315, 

3.12.2007., 14. lpp.). 

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2007. gada 23. oktobra Regula (EK) 

Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru 

tiesībām un pienākumiem (OV L 315, 

3.12.2007., 14. lpp.). 
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Grozījums Nr.   10 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Šai regulai būtu jāattiecas arī uz 

pakalpojumu komplektu pārdošanu. 

Tomēr tirgotājam nav jābūt pienākumam 

pārdot pakalpojumu komplektus, ja viņam  

nav likumīgu tiesību sniegt daļu no viena 

vai vairākiem pakalpojumiem, kas iekļauti 

šajā komplektā. 

 

 

Grozījums Nr.   11 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Ievērojot Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 593/200822, 

tiesību aktu izvēle, ko piemēro līgumiem 

starp patērētāju un uzņēmēju, kas savu 

komercdarbību vai profesionālo darbību 

veic valstī, kurā atrodas patērētāja 

pastāvīgā dzīvesvieta, vai citā veidā vērš 

šādas darbības uz minēto dalībvalsti vai 

vairākām dalībvalstīm, tostarp uz minēto 

dalībvalsti, nedrīkst izraisīt to, ka 

patērētājam tiek liegta aizsardzība, kas tam 

pienākas ar noteikumiem, no kuriem nevar 

atkāpties saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību 

aktiem, kurā atrodas patērētāja pastāvīgā 

dzīvesvieta. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) Nr. 1215/201223 

jautājumos, kas saistīti ar līgumu starp 

patērētāju un uzņēmēju, kurš savu 

komercdarbību vai profesionālo darbību 

veic valstī, kurā atrodas patērētāja 

domicils, vai jebkādā veidā vērš šādu 

darbību uz šo valsti vai vairākām valstīm, 

to skaitā uz attiecīgo dalībvalsti, patērētājs 

var celt prasību pret otru pusi tās 

dalībvalsts tiesās, kurā atrodas tā domicils, 

(9) Šai regulai nebūtu jāskar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula (EK) 

Nr. 593/200822, ar kuru gadījumos, kad 

uzņēmējs veic savu komercdarbību vai 

profesionālo darbību vai, izmantojot 

jebkādus līdzekļus, aktīvi vērš savu 

darbību uz valsti vai vairākām valstīm kur 
atrodas patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta, 

vai deklarē šo darbību tur, tiesību aktu 

izvēle, ko piemēro līgumiem starp 

patērētāju un uzņēmēju, nedrīkst izraisīt 

to, ka patērētājam tiek liegta aizsardzība, 

kas tam pienākas ar noteikumiem, no 

kuriem nevar atkāpties saskaņā ar tās 

dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas 

patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta. Saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) Nr. 1215/201223 jautājumos, kas 

saistīti ar līgumu starp patērētāju un 

uzņēmēju, kurš savu komercdarbību vai 

profesionālo darbību veic valstī, kurā 

atrodas patērētāja domicils, vai jebkādā 

veidā vērš šādu darbību uz šo valsti vai 

vairākām valstīm, to skaitā uz attiecīgo 

dalībvalsti, patērētājs var celt prasību pret 
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un tiesvedību pret patērētāju var ierosināt 

tikai šādas dalībvalsts tiesās. 

otru pusi tās dalībvalsts tiesās, kurā atrodas 

tā domicils, un tiesvedību pret patērētāju 

var ierosināt tikai šādas dalībvalsts tiesās. 

_________________ _________________ 

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 17. jūnija Regula (EK) 

Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas 

piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 

(OV L 177, 4.7.2008., 6. lpp.). 

22 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 17. jūnija Regula (EK) Nr.  

593/2008 par tiesību aktiem, kas 

piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 

(OV L 177, 4.7.2008., 6. lpp.). 

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 12. decembra Regula (ES) 

Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un 

spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un 

komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 

1. lpp.). 

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 12. decembra Regula (ES) 

Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un 

spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un 

komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 

1. lpp.). 

 

 

Grozījums Nr.   12 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Šai regulai nevajadzētu skart 

Savienības tiesību aktus par tiesu iestāžu 

sadarbību civillietās, jo īpaši noteikumus 

par tiesību aktiem, kas piemērojami 

līgumsaistībām, un noteikumus par 

jurisdikciju, kas izklāstīti Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 

593/200824 un Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulā (ES) Nr. 1215/201225, 

tostarp šādu tiesību aktu un noteikumu 

piemērošanu atsevišķos gadījumos. 

Konkrēti, tas vien, ka tirgotājs rīkojas 

saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, nebūtu 

jāinterpretē tā, ka tas savu darbību vērš uz 

patērētāja dalībvalsti šādas piemērošanas 

nozīmē. 

(10) Šai regulai nevajadzētu skart 

Savienības tiesību aktus par tiesu iestāžu 

sadarbību civillietās, jo īpaši noteikumus 

par tiesību aktiem, kas piemērojami 

līgumsaistībām, un tiesas jurisdikciju, kas 

izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulā (EK) Nr. 593/200824 un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 

Nr. 1215/201225, tostarp šādu tiesību aktu 

un noteikumu piemērošanu atsevišķos 

gadījumos. Konkrēti, ir vajadzīga juridiskā 

skaidrība attiecībā uz to, ko saprot ar 

formulējumu “vērš darbību”, un tas vien, 

ka tirgotājs rīkojas saskaņā ar šīs regulas 

noteikumiem, nebūtu jāinterpretē tā, ka tas 

savu darbību vērš uz patērētāja dalībvalsti 

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

1. punkta b) apakšpunkta un Regulas 

(ES) Nr. 1215/2012 17. panta 1. punkta 

c) apakšpunkta nozīmē saskaņā ar 

Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. 

Tādējādi pats fakts, ka tirgotājs nebloķē 
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un/vai neierobežo savas tiešsaistes 

saskarnes pieejamību klientiem no citām 

dalībvalstīm vai nepiemēro atšķirīgus 

vispārīgos piekļuves nosacījumus 

gadījumos, kas minēti šajā regulā, un 

maksājumu grafikā neparedz atšķirīgus 

nosacījumus attiecībā uz maksāšanas 

darījumiem, nebūtu uzskatāms par 

liecību, ka šis tirgotājs vērš savu darbību 

uz patērētāja dalībvalsti.  Nodomu vērst 

kādu darbību uz patērētāja dalībvalsti 

nevar uzskatīt par izteiktu tikai tad, ja 

tirgotājs ievēro šajā regulā izklāstītos 

juridiskos pienākumus. Ja tirgotājs vērš 

savu darbību uz patērētāja dalībvalsti pat 

tad, ja šāda komerciāla mērķēšana nav 

nepārprotami norādīta tirgotāja tiešsaistes 

saskarnē, patērētājiem tomēr nevajadzētu 

zaudēt priekšrocības, ko nodrošina 

Regula (EK) Nr. 593/2008 un Regula 

(ES) Nr. 1215/2012, kuras būtu jāturpina 

piemērot juridiskās noteiktības dēļ. 

_________________ _________________ 

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 17. jūnija Regula (EK) 

Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas 

piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 

(OV L 177, 4.7.2008., 6. lpp.). 

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 17. jūnija Regula (EK) 

Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas 

piemērojami līgumsaistībām (Roma I) 

(OV L 177, 4.7.2008., 6. lpp.). 

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 12. decembra Regula (ES) 

Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un 

spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un 

komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 

1. lpp.). 

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 12. decembra Regula (ES) 

Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un 

spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un 

komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 

1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Attiecībā uz situācijām, kad 

tirgotājs, pārdodot preces vai sniedzot 

pakalpojumus, tomēr sniedz patērētājam 
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piekļuvi savai tiešsaistes saskarnei, 

nepiemērojot atšķirīgus vispārīgos 

piekļuves nosacījumus, un kad citā 

dalībvalstī izsniegtu maksājumu 

instrumentu pieņemšana nav darbības 

vēršana uz patērētāja pastāvīgās 

dzīvesvietas dalībvalsti, piemērojamiem 

tiesību aktiem vajadzētu būt pārdevēja 

dalībvalsts tiesību aktiem. 

 

Grozījums Nr.   14 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Diskriminējošā prakse, kuru šī 

regula tiecas novērst, parasti rodas, 

izmantojot vispārējus noteikumus, 

nosacījumus un citu informāciju, ko 

attiecīgais tirgotājs ir noteicis vai piemēro 

vai kas tā vārdā ir noteikti un tiek 

piemēroti kā priekšnosacījums tam, lai 

gūtu piekļuvi attiecīgajām precēm vai 

pakalpojumiem, un kas ir pieejami plašai 

sabiedrībai. Šādi vispārīgie piekļuves 

nosacījumi, cita starpā, ir cenas, kā arī 

maksājumu un piegādes nosacījumi. 

Tirgotājs pats vai savā vārdā tos var darīt 

pieejamus plašai sabiedrībai ar dažādiem 

līdzekļiem, piemēram, izmantojot reklāmā 

iekļautu informāciju, tīmekļa vietnes vai 

pirmslīguma vai līguma dokumentus. 

Šādus nosacījumus piemēro tad, ja nav 

atsevišķi saskaņota līguma par pretējo, kas 

noslēgts tieši starp tirgotāju un klientu. 

Noteikumi un nosacījumi, kuri atsevišķi 

saskaņoti starp tirgotāju un klientiem, šīs 

regulas nozīmē nebūtu jāuzskata par 

vispārīgajiem piekļuves nosacījumiem. 

(11) Diskriminējošā prakse, kuru šī 

regula tiecas novērst, parasti rodas, 

izmantojot vispārējus noteikumus, 

nosacījumus un citu informāciju, ko 

attiecīgais tirgotājs ir noteicis vai piemēro 

vai kas tā vārdā ir noteikti un tiek 

piemēroti kā priekšnosacījums tam, lai 

gūtu piekļuvi attiecīgajām precēm vai 

pakalpojumiem, un kas ir pieejami plašai 

sabiedrībai. Šādi vispārīgie piekļuves 

nosacījumi, cita starpā, ir cenas, kā arī 

maksājumu un piegādes nosacījumi. 

Tirgotājs pats vai savā vārdā tos var darīt 

pieejamus plašai sabiedrībai ar dažādiem 

līdzekļiem, piemēram, izmantojot reklāmā 

iekļautu informāciju, tīmekļa vietnes vai 

pirmslīguma vai līguma dokumentus. 

Šādus nosacījumus piemēro tad, ja nav 

atsevišķi saskaņota līguma par pretējo, kas 

noslēgts tieši starp tirgotāju un patērētāju. 

Noteikumi un nosacījumi, kuri atsevišķi 

saskaņoti starp tirgotāju un patērētājiem, 

šīs regulas nozīmē nebūtu jāuzskata par 

vispārīgajiem piekļuves nosacījumiem. 

 

Grozījums Nr.   15 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Gan patērētāji, gan uzņēmumi 

būtu jāaizsargā pret diskrimināciju tādu 

iemeslu dēļ, kas saistīti ar valstspiederību, 

dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas 

vietu, ja tie šīs regulas nozīmē darbojas kā 

klienti. Tomēr šāda aizsardzība nebūtu 

jāattiecina uz klientiem, kuri iegādājas 

preci vai pakalpojumu tālākpārdošanai, jo 

tas ietekmētu uzņēmumu starpā plaši 

izmantotās izplatīšanas sistēmas, 

piemēram, selektīvo un ekskluzīvo 

izplatīšanu, kas parasti dod tiesības 

ražotājiem izvēlēties mazumtirgotājus, ja 

vien tiek ievēroti konkurences noteikumi. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.   16 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Diskriminējošā attieksme, kas 

vērojama komercdarījumos saistībā ar 

preču pārdošanu vai pakalpojumu 

sniegšanu Savienībā, vienādi ietekmē gan 

klientus, gan iekšējo tirgu neatkarīgi no tā, 

vai tirgotājs veic uzņēmējdarbību 

dalībvalstī vai kādā trešā valstī. Šā iemesla 

dēļ un lai panāktu, ka uz konkurējošiem 

tirgotājiem šai ziņā attiecas tādas pašas 

prasības, šajā regulā izklāstītie pasākumi 

būtu vienādi jāpiemēro visiem tirgotājiem, 

kuri darbojas Savienībā. 

(13) Diskriminējošā attieksme, kas 

vērojama komercdarījumos saistībā ar 

preču pārdošanu vai pakalpojumu 

sniegšanu Savienībā, vienādi ietekmē gan 

patērētājus, gan iekšējo tirgu neatkarīgi no 

tā, vai tirgotājs veic uzņēmējdarbību 

dalībvalstī vai kādā trešā valstī. Šā iemesla 

dēļ un lai panāktu, ka uz konkurējošiem 

tirgotājiem šai ziņā attiecas tādas pašas 

prasības, šajā regulā izklāstītie pasākumi 

būtu vienādi jāpiemēro visiem tirgotājiem, 

kuri darbojas Savienībā. 

 

 

Grozījums Nr.   17 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Lai palielinātu iespēju klientiem 

piekļūt informācijai, kas saistīta ar preču 

(14) Lai palielinātu iespēju patērētājiem 

piekļūt informācijai, kas saistīta ar preču 
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pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu 

iekšējā tirgū, un lai palielinātu 

pārredzamību, tostarp attiecībā uz cenām, 

tirgotāji nedrīkstētu ar tehnoloģisku 

pasākumu palīdzību vai kā citādi liegt 

klientiem pilnīgu un vienlīdzīgu piekļuvi 

tiešsaistes saskarnēm to valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ. Šādi tehnoloģiskie 

pasākumi konkrēti var būt tehnoloģijas, ko 

izmanto, lai noteiktu klienta fizisko 

atrašanās vietu, arī tās izsekošana pēc IP 

adreses, koordinātas, kas iegūtas ar 

globālās navigācijas satelītu sistēmas 

palīdzību, vai ar maksājuma darījumu 

saistīti dati. Tomēr šādu diskriminācijas 

aizliegumu attiecībā uz piekļuvi tiešsaistes 

saskarnēm nevajadzētu uzskatīt par tādu, 

kas uzliek tirgotājam pienākumu 

iesaistīties komercdarījumos ar klientiem. 

pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu 

iekšējā tirgū, un lai palielinātu 

pārredzamību, tostarp attiecībā uz cenām, 

tirgotāji nedrīkstētu ar tehnoloģisku 

pasākumu palīdzību vai kā citādi liegt 

patērētājiem pilnīgu un vienlīdzīgu 

piekļuvi tiešsaistes saskarnēm to izcelsmes 

vai dzīvesvietas valsts dēļ. Patērētājiem 

nekādā iespējamā veidā nedrīkst bloķēt 

piekļuvi tiešsaistes saskarnēm kā 

mobilajām lietotnēm, ja viņi labprātāk 

piekļūst izvēlētajai tiešsaistes saskarnei, 

izmantojot šādus līdzekļus, un ja tirgotājs 

dalībvalstī šādu iespēju nodrošina. Šādi 

tehnoloģiskie pasākumi, kas liedz šādu 

piekļuvi, jo sevišķi var būt tehnoloģijas, ko 

izmanto, lai noteiktu patērētāja fizisko 

atrašanās vietu, tostarp tiešsaistes 

saskarnes piekļuvei izmantoto IP adresi, 

koordinātas, kas iegūtas ar globālās 

navigācijas satelītu sistēmas palīdzību, vai 

ar maksājuma darījumu saistīti dati. Tomēr 

šādu diskriminācijas aizliegumu attiecībā 

uz piekļuvi tiešsaistes saskarnēm 

nevajadzētu uzskatīt par tādu, kas uzliek 

tirgotājam pienākumu iesaistīties 

komercdarījumos ar patērētājiem. 

 

Grozījums Nr.   18 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Daži tirgotāji izmanto dažādas 

tiešsaistes saskarņu versijas, kas ir 

orientētas uz dažādu dalībvalstu klientiem. 

Šāda iespēja būtu jāsaglabā, taču būtu 

jāaizliedz klienta pārmaršrutēšana no 

vienas tiešsaistes saskarnes versijas uz citu 

bez tā nepārprotamas piekrišanas. Visām 

tiešsaistes saskarnes versijām jebkurā laikā 

arī turpmāk vajadzētu būt viegli pieejamām 

klientam. 

(15) Daži tirgotāji izmanto dažādas 

tiešsaistes saskarņu versijas, kas ir 

orientētas uz dažādu dalībvalstu 

patērētājiem. Šāda iespēja būtu jāsaglabā, 

taču būtu jāaizliedz patērētāja 

pārmaršrutēšana no vienas tiešsaistes 

saskarnes versijas uz citu bez tā 

nepārprotamas piekrišanas. Visām 

tiešsaistes saskarnes versijām jebkurā laikā 

arī turpmāk vajadzētu būt viegli pieejamām 

patērētājam. 
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Grozījums Nr.   19 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Dažkārt piekļuves bloķēšana, 

ierobežošana vai pārmaršrutēšana bez 

patērētāja piekrišanas uz citu tiešsaistes 

saskarnes versiju tādu iemeslu dēļ, kas 

saistīti ar tā valstspiederību, dzīvesvietu 

vai uzņēmējdarbības veikšanas vietu, var 

būt vajadzīga, lai nodrošinātu atbilstību 

tiesiskajām prasībām, kas noteiktas 

Savienības tiesību aktos vai dalībvalstu 

tiesību aktos saskaņā ar Savienības tiesību 

aktiem. Šādi tiesību akti var ierobežot 

klientu piekļuvi noteiktām precēm vai 

pakalpojumiem, piemēram, dažās 

dalībvalstīs aizliedzot konkrēta satura 

publicēšanu. Tirgotājiem nedrīkstētu būt 

liegts ievērot šādas prasības un tādējādi 

bloķēt, ierobežot piekļuvi vai pārmaršrutēt 

konkrētus klientus vai konkrētās teritorijās 

esošus klientus uz tiešsaistes saskarni, ja 

tas vajadzīgs šāda iemesla dēļ. 

(16) Dažkārt piekļuves bloķēšana, 

ierobežošana vai pārmaršrutēšana bez 

patērētāja piekrišanas uz citu tiešsaistes 

saskarnes versiju tādu iemeslu dēļ, kas 

saistīti ar patērētāja izcelsmes valsti vai 

dzīvesvietu, varētu tikt pamatota tikai tad, 

ja tā ir nepieciešama, lai nodrošinātu 

atbilstību tiesiskajām prasībām, kas 

noteiktas Savienības tiesību aktos vai 

dalībvalsts tiesību aktos saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem, kuri tirgotājam 

ir jāievēro, kad tas veic komercdarbību 

attiecīgajā dalībvalstī. Šādi tiesību akti 

varētu ierobežot patērētāju piekļuvi 

noteiktām precēm vai pakalpojumiem, 

piemēram, kādā dalībvalstī aizliedzot 

konkrēta satura publicēšanu. Tirgotājiem 

nedrīkstētu būt liegts ievērot šādas 

prasības, un tādējādi viņiem vajadzētu būt 

spējīgiem bloķēt, ierobežot piekļuvi vai 

pārmaršrutēt konkrētus patērētājus vai 

konkrētās teritorijās esošus patērētājus uz 

tiešsaistes saskarni, ja tas varētu būt 

nepieciešams šāda iemesla dēļ. Šajā 

sakarībā patērētājs tiešsaistes saskarnē 

būtu jāinformē par bloķēšanas, piekļuves 

ierobežošanas vai pārmaršrutēšanas uz 

citu tiešsaistes saskarnes versiju mērķi. 

 

Grozījums Nr.   20 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Ir vairākas konkrētas situācijas, kad 

atšķirīgo attieksmi pret klientiem, 

piemērojot vispārīgos piekļuves 

nosacījumus, tostarp galīgi atsakoties 

pārdot preces vai sniegt pakalpojumus tādu 

(17) Ir vairākas konkrētas situācijas, kad 

atšķirīgo attieksmi pret patērētājiem, 

piemērojot vispārīgos piekļuves 

nosacījumus, tostarp galīgi atsakoties 

pārdot preces, piekrist noteiktiem finanšu 
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iemeslu dēļ, kas saistīti ar klientu 

valstspiederību, dzīvesvietu vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietu, nav 

iespējams objektīvi pamatot. Šādos 

gadījumos visa šāda veida diskriminācija 

būtu jāaizliedz un būtu jānodrošina, ka 

klientiem atbilstīgi šajā regulā 

izklāstītajiem īpašajiem nosacījumiem ir 

tiesības iesaistīties komercdarījumos ar 

tādiem pašiem nosacījumiem kā vietējiem 

klientiem un ka tiem ir pilnīga un 

vienlīdzīga piekļuve dažādajām 

piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem 

neatkarīgi no to valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas. Tāpēc vajadzības 

gadījumā tirgotājiem būtu jāveic pasākumi, 

ar kuriem tiktu nodrošināta diskriminācijas 

aizlieguma ievērošana, citādi attiecīgajiem 

klientiem tiktu liegta šāda pilnīga un 

vienlīdzīga piekļuve. Tomēr šādos 

gadījumos piemērojamais aizliegums 

nebūtu jāsaprot kā tāds, kas tirgotājiem 

liedz savu darbību uz dažādām 

dalībvalstīm vai konkrētām klientu 

grupām vērst, sniedzot pielāgotus 

piedāvājumus un piemērojot atšķirīgus 

noteikumus un nosacījumus, tostarp 

izveidojot konkrētās valstīs izmantojamas 

tiešsaistes saskarnes. 

darījumiem, ko oficiāli norādījis tirgotājs, 
vai sniegt pakalpojumus tādu iemeslu dēļ, 

kas saistīti ar patērētāju izcelsmes valsti 

vai dzīvesvietu, nav iespējams objektīvi 

pamatot. Šādos gadījumos visa šāda veida 

diskriminācija būtu jāaizliedz un būtu 

jānodrošina, ka patērētājiem atbilstīgi šajā 

regulā izklāstītajiem īpašajiem 

nosacījumiem vajadzētu būt tiesībām 

iesaistīties komercdarījumos ar tādiem 

pašiem nosacījumiem kā vietējiem 

patērētājiem un ka tiem vajadzētu būt 

pilnīgai un vienlīdzīgai piekļuvei 

dažādajām piedāvātajām precēm vai 

pakalpojumiem neatkarīgi no to izcelsmes 

valsts vai dzīvesvietas. Tāpēc vajadzības 

gadījumā tirgotājiem būtu jāveic pasākumi, 

ar kuriem tiktu nodrošināta diskriminācijas 

aizlieguma ievērošana, citādi attiecīgajiem 

patērētājiem tiktu liegta šāda pilnīga un 

vienlīdzīga piekļuve. 

 

Grozījums Nr.   21 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Pirmajā šādā situācijā tirgotājs 

pārdod preces, bet neveic šo preču 

pārrobežu piegādi vai tirgotāja vārdā tā 

netiek veikta uz klienta dzīvesvietas 

dalībvalsti. Tādā gadījumā klientam 

vajadzētu būt iespējai iegādāties preces ar 

tādiem pašiem nosacījumiem, ieskaitot 

cenu un preču piegādes nosacījumus, kā 

klientiem, kuri ir tirgotāja dalībvalsts 

pastāvīgie iedzīvotāji. Tas varētu nozīmēt, 

(18) Pirmajā šādā situācijā tirgotājs 

pārdod preces, bet neveic šo preču 

pārrobežu piegādi vai tirgotāja vārdā tā 

netiek veikta uz patērētāja dzīvesvietas 

dalībvalsti. Tādā gadījumā patērētājam 

vajadzētu būt iespējai iegādāties preces ar 

tādiem pašiem nosacījumiem, ieskaitot 

cenu un preču piegādes nosacījumus, kā 

patērētājiem, kuri ir tirgotāja dalībvalsts 

pastāvīgie iedzīvotāji. Tas varētu nozīmēt, 
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ka ārvalstu klientam minētā prece būs 

jāsaņem attiecīgajā dalībvalstī vai kādā citā 

dalībvalstī, uz kuru tirgotājs veic piegādi. 

Šajā gadījumā nav vajadzības reģistrēties 

par pievienotās vērtības nodokļa (“PVN”) 

maksātāju klienta dalībvalstī, kā arī nav 

jānodrošina preču pārrobežu piegāde. 

ka ārvalstu patērētājam minētā prece būs 

jāsaņem attiecīgajā dalībvalstī vai kādā citā 

dalībvalstī, uz kuru tirgotājs veic piegādi. 

Šajā gadījumā tirgotājam nav pienākuma 

segt kādas papildu izmaksas par 

pārrobežu piegādi. Turklāt nav vajadzības 

reģistrēties par pievienotās vērtības 

nodokļa (“PVN”) maksātāju patērētāja 

dalībvalstī, kā arī nav jānodrošina preču 

pārrobežu piegāde. 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Otrajā situācijā tirgotājs nodrošina 

tādus elektroniski sniegtus pakalpojumus, 

kas nav pakalpojumi, kuru galvenais 

uzdevums ir nodrošināt piekļuvi ar 

autortiesībām aizsargātiem darbiem vai 

citiem aizsargātiem tiesību objektiem un to 

izmantošanu, un šādi pakalpojumi ir, 

piemēram, mākoņdatošanas pakalpojumi, 

datu uzglabāšanas pakalpojumi, tīmekļa 

vietņu mitināšana un ugunsmūra 

nodrošināšana. Tādā gadījumā fiziska 

piegāde nav vajadzīga, jo pakalpojumi tiek 

sniegti elektroniski. Tirgotājs var deklarēt 

un maksāt PVN vienkāršotā veidā saskaņā 

ar noteikumiem par PVN MOSS, kas 

izklāstīti Padomes Īstenošanas regulā (ES) 

Nr. 282/2011. 

(19) Otrajā situācijā tirgotājs nodrošina 

tādus elektroniski sniegtus pakalpojumus, 

kas nav audiovizuāli pakalpojumi, kuru 

galvenais uzdevums ir nodrošināt piekļuvi 

ar autortiesībām aizsargātiem darbiem vai 

citiem aizsargātiem tiesību objektiem un to 

izmantošanu, un šādi pakalpojumi ir, 

piemēram, sociālās tīklošanas 

pakalpojumi, mākoņdatošanas 

pakalpojumi, datu uzglabāšanas 

pakalpojumi, tīmekļa vietņu mitināšana un 

ugunsmūra nodrošināšana. Tādā gadījumā 

fiziska piegāde nav vajadzīga, jo 

pakalpojumi tiek sniegti elektroniski. 

Tirgotājs var deklarēt un maksāt PVN 

vienkāršotā veidā saskaņā ar noteikumiem 

par PVN MOSS, kas izklāstīti Padomes 

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 282/2011. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

19.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19a) Ja tirgotājs elektroniski sniedz ar 

autortiesībām aizsargātus darbus vai 

pakalpojumus, kuri nav audiovizuāli un 

uz kuriem neattiecas 

Direktīva 2010/13/ES, ieskaitot e-

grāmatas, programmatūru, datorspēles un 

mūziku, attiecībā uz kuriem tirgotājam ir 

tiesības vai viņš ir iegādājies licenci 

izmantot šādu saturu visās attiecīgajās 

teritorijās, tirgotājam nevajadzētu ļaut 

īstenot diskrimināciju, pamatojoties uz 

klienta izcelsmes valsti vai dzīvesvietu. 

 

Grozījums Nr.   24 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Visbeidzot, situācijā, kad tirgotājs 

sniedz pakalpojumus un klients šos 

pakalpojumus saņem telpās vai vietā, kuru 

izvēlējies tirgotājs un kura nav dalībvalsts, 

kuras valstspiederīgais ir klients vai kurā 

atrodas klienta dzīvesvieta vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vieta, atšķirīgu 

vispārīgo piekļuves nosacījumu 

piemērošana ar šādiem kritērijiem saistītu 

iemeslu dēļ arī nebūtu pamatota. Tas 

atkarībā no konkrētā gadījuma attiecas uz 

tādu pakalpojumu sniegšanu kā viesnīcu 

rezervēšana, sporta pasākumi, automašīnu 

noma un mūzikas festivālu vai atpūtas 

parku ieejas biļetes. Šādos gadījumos 

tirgotājam nav jāreģistrējas par PVN 

maksātāju citā dalībvalstī un nav 

jānodrošina preču pārrobežu piegāde. 

(20) Visbeidzot, situācijā, kad tirgotājs 

sniedz pakalpojumus un patērētājs šos 

pakalpojumus saņem telpās vai vietā, kuru 

izvēlējies tirgotājs un kura nav dalībvalsts, 

kuras valstspiederīgais ir patērētājs vai 

kurā atrodas patērētāja dzīvesvieta, 

atšķirīgu vispārīgo piekļuves nosacījumu 

piemērošana ar šādiem kritērijiem saistītu 

iemeslu dēļ arī nebūtu pamatota. Tas 

atkarībā no konkrētā gadījuma attiecas uz 

tādu pakalpojumu sniegšanu kā viesnīcu 

rezervēšana, sporta pasākumi, automašīnu 

noma un mūzikas festivālu vai atpūtas 

parku ieejas biļetes. Šādos gadījumos 

tirgotājam nav jāreģistrējas par PVN 

maksātāju citā dalībvalstī un nav 

jānodrošina preču pārrobežu piegāde. 
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Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Visos šādos gadījumos, 

pamatojoties uz noteikumiem par tiesību 

aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, 

un noteikumiem par jurisdikciju, kas 

izklāstīti Regulā (EK) Nr. 593/2008 un 

Regulā (ES) Nr. 1215/2012, ja tirgotājs 

neveic savu darbību patērētāja dalībvalstī 

vai nevērš savu darbību uz šādu dalībvalsti, 

vai ja klients nav patērētājs, atbilstība šīs 

regulas prasībām nerada tirgotājam papildu 

izmaksas, kas būtu saistītas ar jurisdikciju 

vai atšķirībām piemērojamos tiesību aktos. 

Turpretim, ja tirgotājs veic savu darbību 

patērētāja dalībvalstī vai vērš savu darbību 

uz šādu dalībvalsti, tas ir izrādījis vēlmi 

nodibināt komercattiecības ar minētās 

dalībvalsts patērētājiem un tādējādi ir 

varējis rēķināties ar šādām izmaksām. 

(21) Visos šādos gadījumos, 

pamatojoties uz noteikumiem par tiesību 

aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, 

un noteikumiem par jurisdikciju, kas 

izklāstīti Regulā (EK) Nr. 593/2008 un 

Regulā (ES) Nr. 1215/2012, ja tirgotājs 

neveic savu darbību patērētāja dalībvalstī 

vai aktīvi  nevērš savu darbību uz šādu 

dalībvalsti, vai ja patērētājs nav patērētājs, 

atbilstība šīs regulas prasībām nerada 

tirgotājam papildu izmaksas, kas būtu 

saistītas ar jurisdikciju vai atšķirībām 

piemērojamos tiesību aktos. Turpretim, ja 

tirgotājs veic savu darbību patērētāja 

dalībvalstī vai vērš savu darbību uz šādu 

dalībvalsti, cita starpā izmantojot valodu 

un, iespējams, apvienojumā ar citiem 

kritērijiem atkarībā no valodas vai 

atsaucoties uz valūtu, vai arī nodrošinot 

lielāku klātbūtni vietējo 

meklētājprogrammu rezultātos, šādi 

izrādot vēlmi nodibināt komercattiecības ar 

minētās dalībvalsts patērētājiem, 

tirgotājam vajadzētu rēķināties ar šādām 

izmaksām. Tomēr šajā regulā paredzētais 

diskriminācijas aizliegums nebūtu jāizprot 

kā tāds, kas paredz pienākumu veikt preču 

pārrobežu piegādi uz citu dalībvalsti, ja 

tirgotājs citādi nepiedāvātu šādas 

piegādes iespēju patērētājiem, ne arī 

pienākumu pieņemt atpakaļ preces citā 

dalībvalstī vai segt attiecīgas papildu 

izmaksas, ja tirgotājam citādi nebūtu šāda 

pienākuma. 

 

Grozījums Nr.   26 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) PVN nav jāmaksā tirgotājiem, uz 

kuriem attiecas īpašais režīms, kas noteikts 

Padomes Direktīvas 2006/112/EK27 XII 

sadaļas 1. nodaļā. Ja šādi tirgotāji 

nodrošina elektroniski sniegtus 

pakalpojumus, aizliegums piemērot 

atšķirīgus vispārīgos piekļuves 

nosacījumus klienta valstspiederības, 

dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ nozīmētu prasību 

reģistrēties, lai deklarētu citās dalībvalstīs 

maksājamo PVN, un tas varētu radīt 

papildu izmaksas, kas būtu nesamērīgs 

slogs, ņemot vērā šādu tirgotāju lielumu un 

raksturu. Tāpēc šādi tirgotāji būtu jāatbrīvo 

no minētā aizlieguma uz tik ilgu laiku, 

kamēr šāds režīms ir piemērojams. 

(22) PVN nav jāmaksā tirgotājiem, uz 

kuriem attiecas īpašais režīms, kas noteikts 

Padomes Direktīvas 2006/112/EK27 XII 

sadaļas 1. nodaļā. Ja šādi tirgotāji 

nodrošina elektroniski sniegtus 

pakalpojumus, aizliegums piemērot 

atšķirīgus vispārīgos piekļuves 

nosacījumus patērētāja pastāvīgās 

uzturēšanās valsts vai dzīvesvietas dēļ 

nozīmētu prasību reģistrēties, lai deklarētu 

citās dalībvalstīs maksājamo PVN, un tas 

varētu radīt papildu izmaksas, kas būtu 

nesamērīgs slogs, ņemot vērā šādu 

tirgotāju lielumu un raksturu. Tāpēc šādi 

tirgotāji būtu jāatbrīvo no minētā 

aizlieguma uz tik ilgu laiku, kamēr šāds 

režīms ir piemērojams. 

_________________ _________________ 

27 Padomes 2006. gada 28. novembra 

Direktīva 2006/112/EK par kopējo 

pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 

L 347, 11.12.2006., 1.–118. lpp.). 

27 Padomes 2006. gada 28. novembra 

Direktīva 2006/112/EK par kopējo 

pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 

L 347, 11.12.2006., 1.–118. lpp.). 

 

Grozījums Nr.   27 

Regulas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Visās šādās situācijās tirgotājiem 

dažkārt var būt liegts pārdot preces vai 

sniegt pakalpojumus konkrētiem klientiem 

vai konkrētās teritorijās esošiem klientiem 

to valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ tāda 

īpaša aizlieguma vai prasības rezultātā, kas 

noteikts Savienības tiesību aktos vai 

dalībvalstu tiesību aktos saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem. Dalībvalstu 

tiesību aktos var būt noteikts, ka saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem tirgotājiem ir 

jāievēro konkrēti noteikumi, nosakot 

grāmatu cenas. Tirgotājiem nedrīkstētu būt 

liegts ievērot šādus tiesību aktus, ciktāl tas 

(23) Šādās situācijās tirgotājiem dažkārt 

var būt liegts pārdot preces vai sniegt 

pakalpojumus konkrētiem patērētājiem vai 

konkrētās teritorijās esošiem patērētājiem 

tāda īpaša aizlieguma vai prasības 

rezultātā, kas noteikts Savienības tiesību 

aktos vai dalībvalstu tiesību aktos saskaņā 

ar Savienības tiesību aktiem. Dalībvalstu 

tiesību aktos var būt noteikts, ka saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem tirgotājiem ir 

jāievēro konkrēti noteikumi, nosakot 

grāmatu cenas. Turklāt dalībvalstu tiesību 

akti var prasīt, lai elektroniski 

piegādātiem pakalpojumiem un 

elektroniski piegādātām publikācijām 
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ir nepieciešams. varētu piemērot tādu pašu privileģētu 

PVN likmi kā publikācijām uz jebkura 

fiziska nesēja, kā paredzēts Padomes 

direktīvā, ar ko groza 

Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz 

pievienotās vērtības nodokļa likmēm, ko 

piemēro grāmatām, laikrakstiem un 

periodiskiem izdevumiem. Tirgotājiem 

nedrīkstētu būt liegts ievērot šādus tiesību 

aktus, ciktāl tas ir nepieciešams un ciktāl 

tiek ievēroti Savienības principi un tiesību 

akti un pamattiesības, kas nostiprinātas 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. 

 

Grozījums Nr.   28 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Šai regulai nevajadzētu skart 

konkurences noteikumu un jo īpaši LESD 

101. un 102. panta piemērošanu. 

Nolīgumu, kas tirgotājiem uzliek 

pienākumu neveikt pasīvo pārdošanu 

Komisijas Regulas (ES) Nr. 330/201029 

nozīmē, attiecībā uz konkrētiem klientiem 

vai konkrētās teritorijās esošiem klientiem 

parasti uzskata par konkurenci 

ierobežojošiem, un parasti tie nevar būt 

atbrīvoti no LESD 101. panta 1. punktā 

noteiktā aizlieguma. Pat tad, ja uz tiem 

neattiecas LESD 101. pants, šīs regulas 

piemērošanas kontekstā tie traucē 

pienācīgu iekšējā tirgus darbību un var tikt 

izmantoti, lai apietu šīs regulas 

noteikumus. Tāpēc šādu nolīgumu un citu 

ar pasīvo pārdošanu saistītu nolīgumu 

attiecīgajiem noteikumiem, kas tirgotājam 

liek rīkoties, pārkāpjot šo regulu, vajadzētu 

būt automātiski spēkā neesošiem. Tomēr 

šai regulai un jo īpaši tās noteikumiem par 

piekļuvi precēm vai pakalpojumiem 

nevajadzētu ietekmēt nolīgumus, kas 

ierobežo aktīvo pārdošanu tādā nozīmē, kā 

to nosaka Regula (ES) Nr. 330/2010. 

(26) Šai regulai nevajadzētu skart 

konkurences noteikumu un jo īpaši LESD 

101. un 102. panta piemērošanu. 

Nolīgumu, kas tirgotājiem uzliek 

pienākumu neveikt pasīvo pārdošanu 

Komisijas Regulas (ES) Nr. 330/201029 

nozīmē, attiecībā uz konkrētiem 

patērētājiem vai konkrētās teritorijās 

esošiem patērētājiem parasti uzskata par 

konkurenci ierobežojošiem, un parasti tie 

nevar būt atbrīvoti no LESD 101. panta 

1. punktā noteiktā aizlieguma. Pat tad, ja 

uz tiem neattiecas LESD 101. pants, šīs 

regulas piemērošanas kontekstā tie traucē 

pienācīgu iekšējā tirgus darbību un var tikt 

izmantoti, lai apietu šīs regulas 

noteikumus. Tāpēc šādu nolīgumu un citu 

ar pasīvo pārdošanu saistītu nolīgumu 

attiecīgajiem noteikumiem, kas tirgotājam 

liek rīkoties, pārkāpjot šo regulu, vajadzētu 

būt automātiski spēkā neesošiem. Tomēr 

šai regulai un jo īpaši tās noteikumiem par 

piekļuvi precēm vai pakalpojumiem 

nevajadzētu ietekmēt nolīgumus, kas 

ierobežo aktīvo pārdošanu tādā nozīmē, kā 

to nosaka Regula (ES) Nr. 330/2010. 
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_________________ _________________ 

29 Komisijas 2010. gada 20. aprīļa Regula 

(ES) Nr. 330/2010 par Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 101. panta 3. punkta 

piemērošanu vertikālu nolīgumu un 

saskaņotu darbību kategorijām (OV L 102, 

23.4.2010., 1. lpp.). 

29 Komisijas 2010. gada 20. aprīļa Regula 

(ES) Nr. 330/2010 par Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 101. panta 3. punkta 

piemērošanu vertikālu nolīgumu un 

saskaņotu darbību kategorijām (OV L 102, 

23.4.2010., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.   29 

Regulas priekšlikums 

27. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(27) Dalībvalstīm būtu jāizraugās viena 

vai vairākas iestādes, kuras ir atbildīgas 

par aktīvu rīcību nolūkā uzraudzīt un 

nodrošināt atbilstību šīs regulas 

noteikumiem. Turklāt dalībvalstīm būtu 

jānodrošina, ka tad, ja tirgotāji neievēro šīs 

regulas noteikumus, tiem var piemērot 

iedarbīgas, samērīgas un atturošas 

sankcijas. 

(27) Dalībvalstīm būtu jāizraugās viena 

vai vairākas atbildīgās iestādes ar 

nepieciešamajām pilnvarām aktīvai 

rīcībai nolūkā uzraudzīt un nodrošināt 

atbilstību šīs regulas noteikumiem. Turklāt 

dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tad, ja 

tirgotāji neievēro šīs regulas noteikumus, 

tiem var piemērot iedarbīgas, samērīgas un 

atturošas sankcijas. 

 

Grozījums Nr.   30 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Būtu jāparedz, ka patērētājiem ir 

iespēja no atbildīgajām iestādēm saņemt 

palīdzību, kas palīdzētu ar tirgotājiem 

risināt no šīs regulas piemērošanas 

izrietošos strīdus, tostarp izmantojot 

vienotu sūdzības veidlapu. 

(28) Būtu jāparedz, ka patērētājiem ir 

iespēja no atbildīgajām struktūrām saņemt 

palīdzību, kas palīdzētu ar tirgotājiem 

risināt no šīs regulas piemērošanas 

izrietošos strīdus, tostarp izmantojot 

vienotu sūdzības veidlapu. 

 

Grozījums Nr.   31 

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Šī regula būtu regulāri jāizvērtē, lai 

vajadzības gadījumā ierosinātu grozījumus. 

Pirmajā novērtējumā būtu jo īpaši 

jāizvērtē, vai diskriminācijas aizliegums, 

kas noteikts 4. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā, būtu jāattiecina arī uz 

elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, 

kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt 

piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem 

darbiem vai citiem aizsargātiem tiesību 

objektiem vai to izmantošanu, ja tirgotājam 

ir attiecīgajās teritorijās nepieciešamās 

tiesības. 

(29) Šī regula būtu regulāri jāizvērtē, lai 

vajadzības gadījumā ierosinātu grozījumus. 

Pirmajā novērtējumā galvenokārt būtu 

jāanalizē situācijas, kurās atšķirīga 

attieksme nevar tikt attaisnota saskaņā ar 

Direktīvu 2006/123/EK, jo īpaši iespējamā 

plašākā to 4. panta 1. punkta 

b) apakšpunkta noteikumu piemērošana 

arī attiecībā uz elektroniski sniegtiem 

pakalpojumiem un nemateriālām precēm, 

kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt 

piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem 

audiovizuāliem darbiem un 

pakalpojumiem vai citiem aizsargātiem 

tiesību objektiem vai to izmantošanu,, 

attiecībā uz kuriem tirgotājam ir tiesības 

vai viņš ir iegādājies licenci izmantot šādu 

saturu visās attiecīgajās teritorijās, kamēr 

nav veikta visaptveroša tiesību aktu 

pārskatīšana, kas skar šos pakalpojumus, 

lai šos tiesību aktus varētu attiecināt uz 

citiem gadījumiem, kā arī patēriņa cenu 

izmaiņām un pirktspējas attīstību 

vienotajā tirgū pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā. Turklāt būtu jāņem vērā juridiskās 

un tehnoloģiskās attīstības tendences 

dalībvalstīs attiecībā uz autortiesību 

reformu, audiovizuālo pakalpojumu 

sektoru un tiešsaistes satura pakalpojumu 

pārrobežu pārnesamības nodrošināšanu 

abonentiem, kas uz laiku neatrodas savā 

dzīvesvietas dalībvalstī. Pirmajā 

novērtējumā būtu jāizvērtē arī šīs regulas 

jomas iespējamā attiecināšana uz finanšu, 

transporta vai veselības aprūpes 

pakalpojumiem. Audiovizuālo 

pakalpojumu sniedzējiem turpmāko 

novērtējumu gaitā būtu jāsadarbojas, lai 

vērtētu, vai minēto pakalpojumu 

iekļaušana šīs regulas darbības jomā 

varētu novest pie uzņēmējdarbības 

modeļiem, kas ir efektīvāki par pašlaik 

izmantotajiem modeļiem.  

 

Grozījums Nr.   32 
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Regulas priekšlikums 

30. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(30) Lai atvieglotu šajā regulā izklāstīto 

noteikumu efektīvu izpildi, saistībā ar 

šādiem noteikumiem būtu jādara pieejami 

tādi mehānismi, kas nodrošinātu Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 

Nr. 2006/200430 paredzēto pārrobežu 

sadarbību starp kompetentajām iestādēm. 

Tomēr Regulu (EK) Nr. 2006/2004 

piemēro, ievērojot tikai tos tiesību aktus, 

kuri aizsargā patērētāju intereses, tāpēc 

minētajiem pasākumiem vajadzētu būt 

pieejamiem tikai tad, ja klients ir 

patērētājs. Tāpēc Regula (EK) Nr. 

2006/2004 būtu attiecīgi jāgroza. 

(30) Lai atvieglotu šajā regulā izklāstīto 

noteikumu efektīvu izpildi, saistībā ar 

šādiem noteikumiem būtu jādara pieejami 

tādi mehānismi, kas nodrošinātu Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 

Nr. 2006/200430 paredzēto pārrobežu 

sadarbību starp kompetentajām iestādēm. 

Tomēr Regulu (EK) Nr. 2006/2004 

piemēro, ievērojot tikai tos tiesību aktus, 

kuri aizsargā patērētāju intereses, tāpēc 

Regula (EK) Nr. 2006/2004 būtu attiecīgi 

jāgroza. 

_________________ _________________ 

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004. gada 27. oktobra Regula (EK) 

Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu 

iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu 

īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības 

jomā (“Regula par sadarbību patērētāju 

tiesību aizsardzības jomā”) ( OV L 364, 

9.12.2004., 1. lpp.). 

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004. gada 27. oktobra Regula (EK) 

Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu 

iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu 

īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības 

jomā (“Regula par sadarbību patērētāju 

tiesību aizsardzības jomā”) ( OV L 364, 

9.12.2004., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.   33 

Regulas priekšlikums 

33. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(33) Lai sasniegtu mērķi efektīvi novērst 

tiešu un netiešu diskrimināciju klientu 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ, ir 

jāpieņem regula, kas ir tieši piemērojama 

visās dalībvalstīs. Tas nepieciešams, lai 

nodrošinātu nediskriminēšanas noteikumu 

vienotu piemērošanu visā Savienībā un 

šādu noteikumu vienlaicīgu stāšanos spēkā. 

Tikai regula nodrošina tāda līmeņa 

skaidrību, vienotību un juridisko 

(33) Lai sasniegtu mērķi efektīvi novērst 

tiešu un netiešu diskrimināciju patērētāju 

izcelsmes valsts vai dzīvesvietas dēļ, ir 

jāpieņem regula, kas ir tieši piemērojama 

visās dalībvalstīs. Tas nepieciešams, lai 

nodrošinātu nediskriminēšanas noteikumu 

vienotu piemērošanu visā Savienībā un 

šādu noteikumu vienlaicīgu stāšanos spēkā. 

Tikai regula nodrošina tāda līmeņa 

skaidrību, vienotību un juridisko 

noteiktību, kāds vajadzīgs, lai patērētāji 
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noteiktību, kāds vajadzīgs, lai klienti 

varētu pilnībā gūt labumu no šiem 

noteikumiem. 

varētu pilnībā gūt labumu no šiem 

noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.   34 

Regulas priekšlikums 

34. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(34) Dalībvalstis nevar pietiekami labi 

sasniegt šīs regulas mērķi, proti, novērst 

tiešu un netiešu diskrimināciju klientu 

valstspiederības, dzīvesvietas vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ, 

tostarp ģeogrāfisko bloķēšanu, 

komercdarījumos ar tirgotājiem Savienībā, 

jo tā ir pārrobežu problēma, un nav 

pietiekami skaidra spēkā esoša tiesiskā 

regulējuma, bet, ņemot vērā tā mērogu un 

iespējamo ietekmi uz tirdzniecību iekšējā 

tirgū, šos mērķus var labāk sasniegt 

Savienības līmenī, tāpēc Savienība drīkst 

pieņemt pasākumus saskaņā ar 

subsidiaritātes principu, kā izklāstīts 

Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 

Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 

proporcionalitātes principu šajā regulā 

paredz tikai tos pasākumus, kas ir vajadzīgi 

minētā mērķa sasniegšanai. 

(34) Dalībvalstis nevar pietiekami labi 

sasniegt šīs regulas mērķi, proti, novērst 

tiešu un netiešu diskrimināciju patērētāju  

izcelsmes valsts vai dzīvesvietas dēļ, 

tostarp ģeogrāfisko bloķēšanu, 

komercdarījumos ar tirgotājiem Savienībā, 

jo tā ir pārrobežu problēma, un nav 

pietiekami skaidra spēkā esoša tiesiskā 

regulējuma, bet, ņemot vērā tā mērogu un 

iespējamo ietekmi uz tirdzniecību iekšējā 

tirgū, šos mērķus var labāk sasniegt 

Savienības līmenī, tāpēc Savienība drīkst 

pieņemt pasākumus saskaņā ar 

subsidiaritātes principu, kā izklāstīts 

Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 

Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 

proporcionalitātes principu šajā regulā 

paredz tikai tos pasākumus, kas ir vajadzīgi 

minētā mērķa sasniegšanai. 

 

Grozījums Nr.   35 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Šajā regulā ir ievērotas Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā atzītās 

pamattiesības un princips. Šī regula jo īpaši 

tiecas nodrošināt pilnīgu hartas 16. un 17. 

panta ievērošanu, 

(35) Šajā regulā ir ievērotas Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā atzītās 

pamattiesības un princips. Šī regula jo īpaši 

tiecas nodrošināt pilnīgu hartas 11., 16. un 

17. panta ievērošanu, 
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Grozījums Nr.   36 

Regulas priekšlikums 

1. pants – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Mērķis un darbības joma Priekšmets un darbības joma 

 

Grozījums Nr.   37 

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, 

novēršot  ģeogrāfisko bloķēšanu, kas tieši 

vai netieši tiek veikta patērētāju izcelsmes 

valsts vai dzīvesvietas dēļ. Šajā regulā ir 

noteiktas situācijas, kurās atšķirīgus 

piekļuves nosacījumus nevar pamatot ar 

objektīviem kritērijiem, kas paredzēti 

Direktīvas 2006/123/EK 20. panta 

2. punkta noteikumos. 

Ciktāl šīs regulas noteikumi ir pretrunā ar 

Direktīvas 2006/123/EK 20. panta 

2. punkta noteikumiem, noteicošie ir šīs 

regulas noteikumi. Direktīvas 

2006/123/EK 20. panta 2. punkts arī 

turpmāk pilnībā attiecas uz situācijām, uz 

kurām neattiecas šī regula, bet uz kurām 

attiecas Direktīvas 2006/123/EK darbības 

joma. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, vai plāno to darīt 

(a) ja tirgotājs pārdod preces vai sniedz 

pakalpojumus, tostarp ar autortiesībām 
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dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā 

atrodas klienta dzīvesvieta vai 

uzņēmējdarbības veikšanas vieta; 

aizsargātus darbus un pakalpojumus, kas 

nav audiovizuāli, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā 

atrodas patērētāja dzīvesvieta; 

 

Grozījums Nr.  39 

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, tostarp ar autortiesībām 

aizsargātus darbus un pakalpojumus, kas 

nav audiovizuāli, vai plāno to darīt tajā 

pašā dalībvalstī, kurā atrodas patērētāja 

dzīvesvieta, bet patērētājs ir kādas citas 

dalībvalsts valstspiederīgais; 

 

Grozījums Nr.  40 

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, tostarp ar autortiesībām 

aizsargātus darbus un pakalpojumus, kas 

nav audiovizuāli, vai plāno to darīt 

dalībvalstī, kurā patērētājs atrodas uz 

laiku, bet kura nav tā dzīvesvietas 

dalībvalsts. 

 

Grozījums Nr.   41 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Šī regula neietekmē Savienības 

tiesību aktus attiecībā uz tiesu iestāžu 

5. Šī regula neskar Savienības tiesību 

aktus attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību 
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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. 

civillietās. Vienkāršu 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. Jo īpaši 

gadījumos, kad tirgotājs, kas darbojas 

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

neierobežo patērētāju piekļuvi tā  

tiešsaistes saskarnei, nepārmaršrutē tos uz 

citu tiešsaistes saskarnes versiju, kas nav 

tā, kurai attiecīgais patērētājs sākotnēji 

mēģināja piekļūt, neatkarīgi no viņu 

izcelsmes valsts vai dzīvesvietas, un 

nepiemēro atšķirīgus vispārīgos piekļuves 

nosacījumus situācijās, uz kurām attiecas 

šī regula, nevar apgalvot, ka operators 

tikai šo iemeslu dēļ aktīvi vērš savu 

darbību uz dalībvalsti, kurā atrodas 

patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai 

domicils. To tomēr nepiemēro, ja citu 

papildu elementu, kas pārsniedz 

vienkāršu atbilstību obligātajiem 

noteikumiem, pastāvēšana norāda, ka 

tirgotājs vērš savu komercdarbību vai 

profesionālo darbību uz šādu dalībvalsti. 

 

Grozījums Nr.   42 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

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 

 

Grozījums Nr.   43 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

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; 

 

 

Grozījums Nr.   44 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 

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. 

 

Grozījums Nr.   45 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts 

 

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 

(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 
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pakalpojumiem nolūkā veikt 

komercdarījumu ar šīm precēm vai 

pakalpojumiem; 

pakalpojumiem nolūkā veikt 

komercdarījumu ar šīm precēm vai 

pakalpojumiem; 

 

Grozījums Nr.   46 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ha) „ģeogrāfiskā bloķēšana” ir 

nepamatota piekļuves ierobežošana 

attiecībā uz konkrētām tiešsaistes 

saskarnēm, izmantojot tehnoloģiskus 

pasākumus, vai arī ģeogrāfisku iemeslu 

dēļ. 

 

Grozījums Nr.   47 

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 

izcelsmes vietu vai dzīvesvietu. 

 

Grozījums Nr.   48 

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, 

Tirgotāji patērētāja izcelsmes valsts vai 

dzīvesvietas dēļ nepārmaršrutē patērētājus 

uz citu tiešsaistes saskarnes versiju, nevis 

to, kurai patērētājs sākotnēji mēģinājis 

piekļūt, kuras izkārtojums, izmantotā 

valoda vai citi parametri ir īpaši paredzēti 
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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. 

patērētājiem ar konkrētu izcelsmes valsti 

vai dzīvesvietu, ja vien patērētājs pirms 

šādas pārmaršrutēšanas no saskarnes, 

kurai tas sākotnēji mēģinājis piekļūt, nav 

sniedzis nepārprotamu piekrišanu. 

 

Grozījums Nr.   49 

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 

patērētāja nepārprotamu piekrišanu, 

attiecīgajam patērētājam arī turpmāk ir 

viegli pieejama tiešsaistes saskarnes 

versija, kurai tas vispirms mēģinājis 

piekļūt. 

 

Grozījums Nr.   50 

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 tirgotāja tiešsaistes 

saskarnei bloķēšana vai ierobežošana 

jāveic, lai panāktu atbilstību kādai 

tiesiskajai prasībai, kas noteikta Savienības 

tiesību aktos vai dalībvalstu tiesību aktos, 

kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem 

piemērojama tirgotāja darbībām. 

 

Grozījums Nr.   51 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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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 patērētājs sākotnēji mēģināja piekļūt. 

 

Grozījums Nr.   52 

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 piekļuves nosacījumus savām 

precēm vai pakalpojumiem patērētāja 

izcelsmes valsts vai dzīvesvietas dēļ, ja: 

 

Grozījums Nr.   53 

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, bet tās tiek saņemtas konkrētā 

vietā, par kuru tirgotājs ir vienojies ar 

patērētāju un kurā tirgotājs darbojas; 

 

Grozījums Nr.   54 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ja tirgotājs nodrošina elektroniski 

sniegtus pakalpojumus, kas nav 

(b) ja tirgotājs nodrošina elektroniski 

sniegtus pakalpojumus, kas nav 



 

PE597.525v02-00 34/40 AD\1122691LV.docx 

LV 

pakalpojumi, kuru galvenais uzdevums ir 

nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām 

aizsargātiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem un to 

izmantošanu; 

pakalpojumi, kuru galvenais uzdevums 

pārdot nemateriālas vērtības vai 
nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām 

aizsargātiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem un to 

izmantošanu; 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

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

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) ja tirgotājs nodrošina elektroniski 

sniegtus darbus, kas nav audiovizuāli, vai 

pakalpojumus, kuru galvenais uzdevums 

ir nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām 

aizsargātiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem, attiecībā 

uz kuriem tirgotājam ir tiesības vai viņš ir 

iegādājies licenci izmantot šādu saturu 

visās attiecīgajās teritorijās, un nodrošināt 

to izmantošanu; 

 

Grozījums Nr.   56 

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. 

 

Grozījums Nr.   57 

Regulas priekšlikums 

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

 1.a Aizliegums, kas noteikts 1. punktā, 

neliedz tirgotājiem piemērot vispārīgos 

piekļuves nosacījumus, tostarp atšķirīgas 

pārdošanas cenas, kas dažādās 

dalībvalstīs ir atšķirīgi vai kuri tiek 

piedāvāti patērētājiem konkrētā teritorijā 

vai konkrētām patērētāju grupām. 

 

Grozījums Nr.   58 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Tirgotājiem ir iespēja nepiegādāt 

preces vai nesniegt pakalpojumus pāri 

robežām gadījumos, kad piegāde vai 

sniegšana rada papildu izmaksas un/vai ir 

vajadzīgi papildu pasākumi tirgotāja 

vārdā. 

 

Grozījums Nr.  59 

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 

konkrētiem klientiem vai konkrētās 

teritorijās esošiem klientiem. 

Aizliegumu, kas noteikts 1. punktā, 

piemēro, ņemot vērā konkrētus 

noteikumus, kas paredzēti Savienības 

tiesību aktos vai dalībvalstu tiesību aktos 

saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, 

liedzot tirgotājam pārdot preces vai sniegt 

pakalpojumus konkrētiem patērētājiem vai 

konkrētās teritorijās esošiem patērētājiem. 

 

Grozījums Nr.   60 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – 2. daļa 
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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 pārdošanu 1. punktā 

noteiktais aizliegums saskaņā ar 

Savienības tiesību aktiem neskar 

konkrētus tiesību aktus attiecībā uz cenu 

noteikšanu dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.   61 

Regulas priekšlikums 

4.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a pants 

 Šī regula neskar noteikumus, kas 

piemērojami autortiesību un to 

blakustiesību jomā. 

Pamatojums 

Piekļuvei ar autortiesībām aizsargātiem darbiem vai citiem aizsargātiem tiesību objektiem un 

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

citiem ES tiesību aktiem. 

 

Grozījums Nr.   62 

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 izcelsmes vietu 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: 
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Grozījums Nr.   63 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts 

 

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, 

automātiski nav spēkā. 

 

Grozījums Nr.   64 

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.)

     

 

Grozījums Nr.   65 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šā panta 2. punktā minētajās 

sankcijas būtu jāpaziņo Komisijai un 

jādara publiski pieejamas Komisijas 

tīmekļa vietnē. 

 

Grozījums Nr.   66 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 



 

PE597.525v02-00 38/40 AD\1122691LV.docx 

LV 

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: divus gadus 

pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un pēc tam 

ik pēc četriem gadiem novērtē šīs regulas 

piemērošanu, ņemot vērā juridiskos, 

tehniskos un ekonomiskos apstākļus, un 

iesniedz attiecīgu ziņojumu Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. 
Attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno 

likumdošanas priekšlikumu par 

pašreizējās regulas pārskatīšanu. 

 Šā panta pirmajā daļā minētajā ziņojumā 

iekļauj novērtējumu par šīs regulas 

darbības jomas iespējamu paplašināšanu, 

jo īpaši saistībā ar 4. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā minētā aizlieguma 

piemērošanu elektroniski sniegtiem 

pakalpojumiem, kuru galvenais uzdevums 

ir nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām 

aizsargātiem darbiem vai citiem 

aizsargātiem tiesību objektiem, kā arī 

citām nozarēm, piemēram, mūzikai, e-

grāmatām, spēlēm un/vai 

programmatūrai, un nodrošināt to 

izmantošanu. 

 Turklāt ziņojumā īpašu uzmanību pievērš 

tam, kādu ietekmi paredzētie pasākumi 

varētu atstāt uz MVU un jaunuzņēmumu 

ekonomisko darbību, šīs regulas 7. pantā 

minēto valsts izpildes pasākumu 

efektivitāti, kā arī koncentrējas uz 

personas datu izmantošanu un 

aizsardzību. 

 

Grozījums Nr.   67 

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 

2. Pirmo novērtējumu, kas minēts 

1. punktā, veic jo īpaši ar mērķi izvērtēt, 

vai šīs regulas darbības joma būtu 

jāpaplašina, attiecinot to arī uz citām 
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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. 

nozarēm, piemēram, finanšu, transporta, 

elektroniskās saziņas, veselības aprūpes 

un audiovizuālajiem pakalpojumiem, ar 

nosacījumu, ka tirgotājam ir tiesības, vai 

tas ir ieguvis licenci izmantot elektroniski 

sniegtus audiovizuālos darbus, 

nemateriālas preces vai pakalpojumus, 

kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt 

piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem 

darbiem vai citiem aizsargātiem tiesību 

objektiem visās attiecīgajās teritorijās un to 

izmantošanu. 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tomēr 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu 

piemēro no 2018. gada 1. jūlija. 

svītrots 
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