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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par taisnīguma un 

pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības 

pakalpojumos un uzskata, ka tas ir sabalansēts un novērš pārredzamības trūkumu tiešsaistes 

platformu vidē. Atzinuma sagatavotāja atzīst uz principiem balstītu pieeju un šīs regulas 

horizontālo raksturu, kā arī to, ka tā vietā, lai koncentrētos uz konkrētu nozari vai problēmu, 

tās mērķis ir novērst nelīdzsvarotību, kas pastāv starp platformām un komerciālajiem 

lietotājiem, mūsdienu tiešsaistes platformu ekonomikā. Šī regula palīdz izveidot skaidru un 

pārredzamu tiesisko vidi gan tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem, gan komerciālajiem 

lietotājiem, kā arī veicina digitālā vienotā tirgus mērķu sasniegšanu. Ņemot vērā tiešsaistes 

platformu uzņēmējdarbības modeļu dažādību un pārrobežu raksturu, atzinuma sagatavotāja 

uzskata, ka regulatīvie risinājumi būtu jāsaskaņo Eiropas Savienības līmenī, lai saglabātu 

digitālo vienoto tirgu un izvairītos no iespējamās tā sadrumstalotības. Tāpēc atzinīgi tiek 

vērtēta regulas kā leģislatīvā instrumenta izvēle. 

Lai gan platformu iespējamais dominējošais stāvoklis var rosināt tās iesaistīties potenciāli 

kaitniecīgās darbībās, kas ierobežotu un mazinātu uzticību šiem uzņēmumiem, atzinuma 

sagatavotāja vēlas precizēt, ka pieņēmums par to, ka platformām ir spēcīgāka pozīcija nekā 

iesaistītajiem uzņēmumiem, neatspoguļo de facto situāciju. Ņemot vērā šīs regulas 

horizontālo raksturu un to tiešsaistes uzņēmējdarbības modeļu plašo klāstu, uz kuru tā 

attiecas, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka tiešsaistes starpniecības pakalpojumi un 

komerciālie lietotāji ir savstarpēji saistīti, un cenšas nodrošināt, lai regula neradītu 

nevajadzīgu slogu nevienai no šīm pusēm. Atzinuma sagatavotāja mēģina rast līdzsvaru starp 

pārredzamības uzlabošanu un taisnīguma nodrošināšanu komerciālajiem lietotājiem, 

vienlaikus nodrošinot piekļuvi godīgam, atvērtam un konkurētspējīgam tirgum tiešsaistes 

vidē. 

Ņemot vērā pieaugošās bažas par LLR klauzulu (lielākās labvēlības režīma klauzulas) kaitīgo 

ietekmi, atzinuma sagatavotāja uzskata  — lai patērētāji gūtu labumu no atvērtāka tirgus un 

lai saskaņotu centienus visā Eiropas Savienībā, būtu jāatļauj komerciālajiem lietotājiem 

piedāvāt atšķirīgus nosacījumus, izmantojot alternatīvus izplatīšanas kanālus. 

Turklāt atzinuma sagatavotāja uzskata — lai nodrošinātu pārredzamību un taisnīgumu 

komerciālajiem lietotājiem, platformām ir jāinformē komerciālie lietotāji par visiem papildu 

kanāliem un par viņu zīmolu izmantošanu preču un pakalpojumu tirdzniecības nolūkā. 

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka komerciālajiem lietotājiem vajadzētu būt kontrolei pār 

savu zīmolu un viņiem ir jābūt tiesībām vienmēr būt informētiem par to, ka platformas plāno 

izmantot minētos zīmolus, lai tirgotu produktus un pakalpojumus. 

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir jāpagarina komerciālajiem lietotājiem 

noteiktais šīs regulas ieviešanas laiks līdz 12 mēnešiem, ņemot vērā to, ka platformās ir jāveic 

ievērojamas izmaiņas. Atzinuma sagatavotāja cenšas nodrošināt, ka pārejas periods negatīvi 

neietekmēs platformas un uzņēmējdarbību.
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GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumiem var būt izšķirīga nozīme to 
uzņēmumu komerciālos panākumos, kas 
šādus pakalpojumus izmanto, lai sasniegtu 
patērētājus. Augošais skaits darījumu, 
kuros izmanto tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus un kurus veicina spēcīgs un 
uz datiem balstīts netiešs tīkla efekts, 
palielina šādu komerciālo lietotāju (tostarp 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu) atkarību no minētajiem 
pakalpojumiem, kas tiem vajadzīgi, lai 
sasniegtu patērētājus. Ņemot vērā 
pieaugošo atkarību, minēto pakalpojumu 
sniedzējiem bieži vien ir lielākas iespējas 
aizstāvēt savas intereses un faktiski rīkoties 
vienpusēji veidā, kas ir netaisnīgs un var 
kaitēt uzņēmumu, kuri ir to lietotāji, 
leģitīmajām interesēm un netiešā veidā arī 
Savienības patērētājiem.

(2) Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumiem var būt izšķirīga nozīme to 
uzņēmumu komerciālos panākumos, kas 
šādus pakalpojumus izmanto, lai sasniegtu 
patērētājus. Augošais skaits darījumu, 
kuros izmanto tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus un kurus veicina spēcīgs un 
uz datiem balstīts netiešs tīkla efekts, 
palielina šādu komerciālo lietotāju (tostarp 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu) atkarību no minētajiem 
pakalpojumiem, kas tiem vajadzīgi, lai 
sasniegtu patērētājus. Ņemot vērā 
pieaugošo atkarību, minēto pakalpojumu 
sniedzējiem bieži vien var būt lielākas 
iespējas aizstāvēt savas intereses un 
faktiski rīkoties vienpusēji veidā, kas ir 
netaisnīgs un var kaitēt uzņēmumu, kuri ir 
to lietotāji, leģitīmajām interesēm un 
netiešā veidā arī Savienības patērētājiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4 a) Ir svarīgi norādīt, ka terminam 
“komerciālie lietotāji”, paplašinot šīs 
regulas darbības jomu, vajadzētu 
attiekties arī uz personām, kas strādā vai 
sniedz pakalpojumus, tostarp transporta 
jomā, ja tie individuāli izpilda darbu ar 
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tiešsaistes platformu starpniecību. Tas 
attiecas ne tikai uz MVU, bet arī uz 
personām, kuras var tikt kvalificētas kā 
ekonomiski neatkarīgas struktūras vai 
pašnodarbinātas personas. Tā kā arvien 
pieaug to personu skaits, kuras 
ekonomikā tiek nodarbinātas šādā veidā, 
ir būtiski, lai arī viņas tiktu iekļautas un 
varētu izmantot iespēju vērsties ar prasību 
tiesā. Viņām vajadzētu būt tiesībām 
piedalīties cenu un darba apstākļu 
noteikšanā platformās, jo viņas ir 
neaizsargātas pret patvaļīgu izslēgšanu no 
saraksta, nepietiekamu piekļuvi personas 
datiem un diskrimināciju.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Dažās ekonomikas nozarēs, kas 
nesen tika atvērtas Savienības iekšējai 
konkurencei, tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumi un meklētājprogrammas 
lielā mērā palīdz pabeigt iekšējā tirgus 
izveidi. Šajās nozarēs tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēji un 
meklētājprogrammas sniedz 
pakalpojumus uzņēmumiem, kuri jau ir 
izveidojuši savus tiešsaistes tirdzniecības 
kanālus un nav atkarīgi no tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumiem. Šādos 
gadījumos godīgas konkurences un 
patērētāju interesēs Savienībā būtu 
jāparedz papildu pārredzamības 
pienākumi gan komerciālajiem 
lietotājiem, gan tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tāpēc, lai iekšējā tirgū izveidotu 
taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un 
uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi, 
Savienības līmenī būtu jāizveido vienots un 
mērķtiecīgs obligāto noteikumu kopums, jo 
īpaši panākot, ka tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem 
tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība, 
kā arī efektīvas tiesiskās aizsardzības 
iespējas visā Savienībā. Šiem noteikumiem 
būtu jānodrošina arī pienācīga 
pārredzamība attiecībā uz korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotāju ranžēšanu 
meklēšanas rezultātos, ko ģenerē tiešsaistes 
meklētājprogrammas. Vienlaikus 
minētajiem noteikumiem vajadzētu būt 
tādiem, kas pasargā visas tiešsaistes 
platformu ekonomikas inovācijas būtisko 
potenciālu.

(6) Tāpēc, lai iekšējā tirgū izveidotu 
taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un 
uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi, 
Savienības līmenī būtu jāizveido vienots un 
mērķtiecīgs obligāto noteikumu kopums, jo 
īpaši panākot, ka tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem 
tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība, 
kā arī efektīvas tiesiskās aizsardzības 
iespējas visā Savienībā un ka tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējiem ir 
pietiekama informācija, lai Savienības 
patērētājiem sniegtu savlaicīgus, precīzus 
un atbilstošus pakalpojumus. Šiem 
noteikumiem būtu jānodrošina arī 
pienācīga pārredzamība attiecībā uz 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju 
ranžēšanu meklēšanas rezultātos, ko ģenerē 
tiešsaistes meklētājprogrammas. 
Vienlaikus minētajiem noteikumiem 
vajadzētu būt tādiem, kas pasargā visas 
tiešsaistes platformu ekonomikas 
inovācijas būtisko potenciālu un nodrošina 
tām turpmāku atbalstu nākotnē.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6 a) Iesaistīto personu informēšanas 
un pārredzamības pienākumi būtu stingri 
jāizpilda, lai patērētāji varētu uzticēties 
platformām un uzņēmumiem, kurus viņi 
izmanto, un tādējādi nemazinātu viņu 
uzticību vienotajam tirgum. Būtu 
jāveicina visas iniciatīvas, kas uzlabo 
ranžēšanas mehānismu pārredzamību un 
palīdz noteikt uzticamus reputācijas 
kritērijus.

Grozījums Nr. 6
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Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Lai nodrošinātu labāku 
regulējumu digitālajā laikmetā, ir 
nepieciešami uz principiem balstīti tiesību 
akti, kas papildināti ar nenormatīviem 
pasākumiem, ar mērķi efektīvi pielāgoties 
jaunām tehnoloģijām un jauniem 
uzņēmējdarbības modeļiem un tādā veidā 
novērst vienotā tirgus sadrumstalotību.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Dažāda veida komercattiecības 
starp uzņēmumiem un patērētājiem 
tiešsaistē tiek īstenotas ar tādu 
pakalpojumu sniedzēju starpniecību, kas 
sniedz daudzpusējus pakalpojumus, kuri 
pamatā balstās uz vienu un to pašu 
ekosistēmas veidošanas uzņēmējdarbības 
modeli. Lai ietvertu attiecīgos 
pakalpojumus, tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumi būtu jādefinē precīzi un 
tehnoloģiju ziņā neitrāli. Pakalpojumiem jo 
īpaši būtu jāsastāv no informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem, kurus 
raksturo mērķis atvieglot tiešo darījumu
uzsākšanu starp komerciālajiem 
lietotājiem un patērētājiem neatkarīgi no tā, 
vai darījumi tiek noslēgti tiešsaistē, 
attiecīgo tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēja vai komerciālā 
lietotāja tiešsaistes portālā, vai bezsaistē. 
Turklāt pakalpojumi būtu jāsniedz, 
pamatojoties uz līgumattiecībām gan starp 
pakalpojumu sniedzējiem un 
komerciālajiem lietotājiem, gan starp 
pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem. 
Šādas līgumattiecības būtu jāuzskata par 
pastāvošām, ja abas attiecīgas puses 

(8) Dažāda veida komercattiecības 
starp uzņēmumiem un patērētājiem 
tiešsaistē tiek īstenotas ar tādu 
pakalpojumu sniedzēju starpniecību, kas 
sniedz daudzpusējus pakalpojumus, kuri 
pamatā balstās uz vienu un to pašu 
ekosistēmas veidošanas uzņēmējdarbības 
modeli. Lai ietvertu attiecīgos 
pakalpojumus, tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumi būtu jādefinē precīzi un 
tehnoloģiju ziņā neitrāli. Pakalpojumiem jo 
īpaši būtu jāsastāv no informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem, kuriem 
raksturīgs tas, ka tie ierosina tiešos 
darījumus starp komerciālajiem lietotājiem 
un patērētājiem neatkarīgi no tā, vai 
darījumi tiek noslēgti tiešsaistē, attiecīgo 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēja vai komerciālā lietotāja 
tiešsaistes portālā, vai bezsaistē. Turklāt 
pakalpojumi būtu jāsniedz, pamatojoties uz 
līgumattiecībām gan starp pakalpojumu 
sniedzējiem un komerciālajiem lietotājiem, 
gan starp pakalpojumu sniedzējiem un 
patērētājiem. Šādas līgumattiecības būtu 
jāuzskata par pastāvošām, ja abas attiecīgas 
puses nepārprotamā un pārbaudāmā veidā 
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nepārprotamā un pārbaudāmā veidā izsaka 
savu nodomu uzņemties saistības, turklāt 
tai nav obligāti jābūt rakstveida 
piekrišanai.

izsaka savu nodomu uzņemties saistības, 
turklāt tai nav obligāti jābūt rakstveida 
piekrišanai.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tādējādi tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu piemēriem, uz kuriem 
attiecas šī regula, būtu jāietver e-
komercijas tiešsaistes tirdzniecības vietas, 
tostarp sadarbības tiešsaistes tirdzniecības 
vietas, kurās darbojas komerciālie lietotāji, 
tiešsaistes lietojumprogrammatūru 
pakalpojumi un tiešsaistes sociālo 
plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi. Tomēr šī 
regula nebūtu jāpiemēro tiešsaistes 
reklāmu apkalpošanas rīkiem vai tiešsaistes 
reklāmu apmaiņas platformām, ja to mērķis 
nav atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu un 
ja tie neparedz līgumattiecības ar 
patērētājiem. Šī regula nebūtu jāpiemēro 
arī tiešsaistes maksājumu pakalpojumiem, 
jo tie neatbilst piemērojamajām prasībām, 
bet būtībā drīzāk papildina darījumu, ar 
kuru attiecīgajiem patērētājiem tiek 
piegādātas preces un sniegti pakalpojumi.

(9) Tādējādi tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu piemēriem, uz kuriem 
attiecas šī regula, būtu jāietver e-
komercijas tiešsaistes tirdzniecības vietas, 
tostarp sadarbības tiešsaistes tirdzniecības 
vietas, kurās darbojas komerciālie lietotāji, 
piemēram, tiešsaistes viesnīcu rezervācijas 
pakalpojumi, un jebkura tirdzniecības 
vieta, kas izmanto tiešsaistes 
lietojumprogrammatūru pakalpojumus un 
tiešsaistes sociālo plašsaziņas līdzekļu un 
balss palīdzības pakalpojumus. Tomēr šī 
regula nebūtu jāpiemēro tiešsaistes 
reklāmu apkalpošanas rīkiem vai tiešsaistes 
reklāmu apmaiņas platformām, ja to mērķis 
nav atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu un 
ja tie neparedz līgumattiecības ar 
patērētājiem. Šī regula nebūtu jāpiemēro 
arī tiešsaistes maksājumu pakalpojumiem, 
jo tie neatbilst piemērojamajām prasībām, 
bet būtībā drīzāk papildina darījumu, ar 
kuru attiecīgajiem patērētājiem tiek 
piegādātas preces un sniegti pakalpojumi, 
vai elektronisko sakaru tīkliem vai 
pakalpojumiem vai audiovizuālo mediju 
pakalpojumiem, uz kuriem attiecas 
nozares īpašais regulējums attiecībā uz 
pārredzamību, pārsūdzības iespējām un 
nediskrimināciju.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Konsekvences labad šajā regulā 
izmantotā tiešsaistes meklētājprogrammu 
definīcija būtu jāsaskaņo ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 
2016/114821 izmantoto definīciju.

(11) Konsekvences labad šajā regulā 
izmantotajai tiešsaistes 
meklētājprogrammu definīcijai vajadzētu 
būt plašākai nekā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā (ES) 2016/114821

izmantotajai definīcijai, lai nodrošinātu 
tehnoloģisko neitralitāti un atzītu 
meklēšanas pakalpojumu daudzveidību.

_________________ _________________

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/1148 par pasākumiem 
nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu 
un informācijas sistēmu drošību visā 
Savienībā (OV L 194, 19.7.2016., 1. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/1148 par pasākumiem 
nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu 
un informācijas sistēmu drošību visā 
Savienībā (OV L 194, 19.7.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai vajadzības gadījumā efektīvi 
aizsargātu komerciālos lietotājus, šī 
regula būtu jāpiemēro tad, ja puses nav 
atsevišķi atrunājušas līguma noteikumus 
neatkarīgi no šo līgumattiecību 
nosaukuma vai formas. To, vai noteikumi 
ir atsevišķi atrunāti, būtu jānosaka, 
pamatojoties uz vispārēju novērtējumu, 
turklāt tas, ka atsevišķi noteikumi varētu 
būt bijuši atsevišķi atrunāti, pats par sevi 
nav izšķirošs faktors.

svītrots

Pamatojums

Padarot regulas piemērojamību atkarīgu no tā, vai uzņēmumam ir “atsevišķi atrunāti” 
pakalpojumu sniegšanas noteikumi (pamatojoties uz līguma “vispārēju novērtējumu”), radītu 
uzņēmumiem būtisku nenoteiktību attiecībā uz to, kad tie var būt aizsargāti un cik lielā mērā 
viņi varētu piedalīties sarunās, neapdraudot viņiem svarīgās tiesības. Regula var radīt šādu 
situāciju — jo vairāk komerciālais lietotājs risina sarunas ar platformu, jo vairāk tam tiek 
atņemtas tam atzītās minimālās tiesības. Tādā gadījumā, lai nezaudētu aizsardzību, ko 
nodrošina ierosinātā regula, gan lielās, gan mazās viesnīcas necentīsies meklēt labākus 
līguma noteikumus sarunās ar tiešsaistes platformām.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai aizsargātu komerciālos 
lietotājus, kompetentajai tiesai vajadzētu 
būt iespējai konstatēt, ka neatbilstīgie 
noteikumi nav saistoši attiecīgajam 
komerciālajam lietotājam ar ietekmi 
ex nunc. Tomēr jebkuram šādam tiesas 
konstatējumam būtu jāattiecas tikai uz 
konkrētajiem noteikumiem, kas nav 
atbilstīgi. Pārējiem noteikumiem būtu 
jāpaliek spēkā un izpildāmiem, ciktāl tos 
var nodalīt no neatbilstīgajiem 
noteikumiem. Pēkšņas esošo noteikumu 
izmaiņas var būtiski traucēt komerciālo 
lietotāju darbību. Tāpēc, lai ierobežotu 
šādu negatīvu ietekmi uz komerciālajiem 
lietotājiem un lai atturētu no šādas rīcības, 
grozījumiem, kas veikti, neievērojot 
pienākumu paredzēt noteiktu paziņošanas 
termiņu, vajadzētu būt spēkā neesošiem, 
t. i., tie jāuzskata par tādiem, kas ar ietekmi 
erga omnes un ex tunc nekad nav 
pastāvējuši.

(15) Lai aizsargātu komerciālos 
lietotājus un visām iesaistītajām pusēm 
sniegtu juridisko noteiktību, 
kompetentajai tiesai vajadzētu būt iespējai 
konstatēt, ka neatbilstīgie noteikumi nav 
saistoši attiecīgajam komerciālajam 
lietotājam ar ietekmi ex nunc. Tomēr 
jebkuram šādam tiesas konstatējumam būtu 
jāattiecas tikai uz konkrētajiem 
noteikumiem, kas nav atbilstīgi. Pārējiem 
noteikumiem būtu jāpaliek spēkā un 
izpildāmiem, ciktāl tos var nodalīt no 
neatbilstīgajiem noteikumiem. Pēkšņas 
esošo noteikumu izmaiņas var būtiski 
traucēt komerciālo lietotāju darbību. 
Tāpēc, lai ierobežotu šādu negatīvu ietekmi 
uz komerciālajiem lietotājiem un lai 
atturētu no šādas rīcības, grozījumiem, kas 
veikti, neievērojot pienākumu paredzēt 
noteiktu paziņošanas termiņu, vajadzētu 
būt spēkā neesošiem, t. i., tie jāuzskata par 
tādiem, kas ar ietekmi erga omnes un ex 
tunc nekad nav pastāvējuši.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējam var būt likumīgi 
iemesli pieņemt lēmumu pilnībā vai daļēji 
apturēt vai izbeigt sava pakalpojumu 
sniegšanu konkrētam komerciālajam 
lietotājam, cita starpā svītrojot informāciju 
par atsevišķām konkrētā komerciālā 
lietotāja precēm vai pakalpojumiem vai 

(16) Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējam var būt likumīgi 
iemesli piemērot komerciālajam 
lietotājam ierobežojumu vai sodus, kas 
paredz pilnībā vai daļēji apturēt vai izbeigt 
sava pakalpojumu sniegšanu konkrētam 
komerciālajam lietotājam, cita starpā 
svītrojot informāciju par atsevišķām 
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faktiski dzēšot meklēšanas rezultātus. 
Tomēr, ņemot vērā to, ka šādi lēmumi var 
būtiski ietekmēt attiecīgā komerciālā 
lietotāja intereses, tas būtu pienācīgi 
jāinformē par minētā lēmuma iemesliem. 
Pamatojums būtu jāformulē tā, lai 
komerciālajam lietotājam būtu skaidrs, vai 
pastāv iespēja apstrīdēt lēmumu, kas 
tādējādi uzlabotu komerciālā lietotāja 
iespējas vajadzības gadījumā panākt 
efektīvu tiesisko aizsardzību. Turklāt 
prasībai par pamatojuma nepieciešamību 
būtu jāpalīdz novērst vai labot jebkādu 
komerciālā lietotāja sniegta tāda tiešsaistes 
satura netīšu izņemšanu, ko pakalpojuma 
sniedzējs kļūdaini uzskatījis par 
nelikumīgu saturu saskaņā ar Komisijas 
Ieteikumu (ES) 2018/33422. Pamatojumā 
būtu jānorāda lēmuma objektīvais iemesls 
vai iemesli, balstoties uz pakalpojuma 
sniedzēja noteikumos iepriekš 
izklāstītajiem apsvērumiem, un tam būtu 
samērīgi jāattiecas uz attiecīgajiem 
konkrētajiem apstākļiem, kas ir šā lēmuma 
pamatā.

konkrētā komerciālā lietotāja precēm vai 
pakalpojumiem vai faktiski dzēšot 
meklēšanas rezultātus. Tomēr, ņemot vērā 
to, ka šādi lēmumi var būtiski ietekmēt 
attiecīgā komerciālā lietotāja vai patērētāja 
intereses, par šādu lēmumu būtu 
nekavējoties jāpaziņo attiecīgajam 
komerciālajam lietotājam un jāsaņem 
paskaidrojums par minētā lēmuma 
iemesliem. Ja lēmums ir balstīts uz trešo 
pušu paziņojumiem, tiem vajadzētu būt 
pietiekami precīziem un pietiekami 
pamatotiem, lai uzņemošais pakalpojumu 
sniedzējs varētu pieņemt apzinātu un 
rūpīgi pārdomātu lēmumu. Tādēļ 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāpaziņo 
šādu paziņojumu saturs komerciālajiem 
lietotājiem, lai viņi varētu noraidīt 
acīmredzami nepatiesus paziņojumus.
Pamatojums būtu jāformulē tā, lai 
komerciālajam lietotājam būtu skaidrs, vai 
pastāv iespēja apstrīdēt lēmumu, kas 
tādējādi uzlabotu komerciālā lietotāja 
iespējas vajadzības gadījumā panākt 
efektīvu tiesisko aizsardzību. Turklāt 
prasībai par pamatojuma nepieciešamību 
būtu jāpalīdz novērst vai labot jebkādu 
komerciālā lietotāja sniegta tāda tiešsaistes 
satura netīšu izņemšanu, ko pakalpojuma 
sniedzējs kļūdaini uzskatījis par 
nelikumīgu saturu saskaņā ar Komisijas 
Ieteikumu (ES) 2018/33422. Pamatojumā 
būtu jānorāda lēmuma objektīvais iemesls 
vai iemesli, balstoties uz pakalpojuma 
sniedzēja noteikumos iepriekš 
izklāstītajiem apsvērumiem, un tam būtu 
samērīgi jāattiecas uz attiecīgajiem 
konkrētajiem apstākļiem, kas ir šā lēmuma 
pamatā. Starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji var strādāt ar papildu 
izplatīšanas kanāliem vai saistītajām 
programmām, tādēļ šajā sakarā būtu 
jānodrošina pārredzamība 
komerciālajiem lietotājiem. Komerciāliem 
lietotājiem vajadzētu būt tiesībām veikt 
korekcijas attiecībā uz kanāliem, kuros 
tiek tirgoti viņu piedāvājumi.

__________________ __________________
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22 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums 
(ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai 
cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē 
(OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

22 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums 
(ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai 
cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē 
(OV L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Preču un pakalpojumu ranžēšana, 
ko veic tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē 
patērētāju izvēli un līdz ar to arī to 
komerciālo lietotāju komerciālos 
panākumus, kuri piedāvā šīs preces un 
pakalpojumus patērētājiem. Tāpēc, lai šie 
procesi komerciālajiem lietotājiem kļūtu 
paredzamāki, lai viņi varētu labāk izprast 
ranžēšanas mehānisma darbību un 
salīdzināt dažādu pakalpojumu sniedzēju 
ranžēšanas metodes, tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējiem 
būtu iepriekš jānorāda galvenie ranžēšanā 
izmantotie parametri. Galvenā parametra 
jēdziens būtu jāsaprot kā tāds, kas ietver 
visus vispārīgos kritērijus, procesus, īpašos 
signālus, kas iekļauti algoritmos, vai citus 
pielāgošanas vai pazemināšanas 
mehānismus, ko izmanto saistībā ar 
ranžēšanu. Ranžējumu veidojošo galveno 
parametru aprakstā būtu jāiekļauj arī 
paskaidrojums par jebkuru iespēju 
komerciālajiem lietotājiem par samaksu 
aktīvi ietekmēt ranžēšanu, kā arī par tās 
relatīvo ietekmi. Šim aprakstam būtu 
jāsniedz komerciālajiem lietotājiem 
pietiekama izpratne par to, kā ranžēšanas 
mehānismā tiek ņemtas vērā to piedāvāto 
faktisko preču vai pakalpojumu iezīmes, un 
izpratne par šo preču vai pakalpojumu 
atbilstību konkrētu tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu patērētājiem.

(17) Preču un pakalpojumu ranžēšana,
ko veic tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē 
patērētāju izvēli un līdz ar to arī to 
komerciālo lietotāju komerciālos 
panākumus, kuri piedāvā šīs preces un 
pakalpojumus patērētājiem. Tāpēc, lai šie 
procesi komerciālajiem lietotājiem kļūtu 
paredzamāki, lai viņi varētu labāk izprast 
ranžēšanas mehānisma darbību un 
salīdzināt dažādu pakalpojumu sniedzēju 
ranžēšanas metodes, tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējiem 
būtu iepriekš jānorāda galvenie ranžēšanā 
izmantotie parametri. Galvenā parametra 
jēdziens būtu jāsaprot kā tāds, kas ietver 
visus vispārīgos kritērijus, procesus, īpašos 
signālus, kas iekļauti algoritmos, vai citus 
pielāgošanas vai pazemināšanas 
mehānismus, ko izmanto saistībā ar 
ranžēšanu. Ranžējumu veidojošo galveno 
parametru aprakstā būtu jāiekļauj arī 
paskaidrojums par jebkuru iespēju 
komerciālajiem lietotājiem par samaksu 
aktīvi ietekmēt ranžēšanu, kā arī par tās 
relatīvo ietekmi. Šim aprakstam būtu 
jāsniedz komerciālajiem lietotājiem 
pietiekama izpratne par to, kā ranžēšanas 
mehānismā tiek ņemtas vērā to piedāvāto 
faktisko preču vai pakalpojumu iezīmes, un 
izpratne par šo preču vai pakalpojumu 
atbilstību konkrētu tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu patērētājiem. Ja komerciālais 
lietotājs ir ietekmējis ranžējumu, 
saņemdams par to atlīdzību, par to arī 
būtu skaidri un nepārprotami jāpaziņo  
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patērētājam izsmeļošā vai rakstiskā 
paziņojumā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18 a) Lai palielinātu tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēju un 
tiešsaistes meklētājprogrammu atbildību 
par to noteikumu ievērošanu, kas saistīti 
ar to ranžējumu, tiem būtu jāieceļ par 
tiem algoritmiem un ranžējumu atbildīgā 
persona, kurus piemēro pakalpojumu 
sniedzējs. Tam būtu jāatvieglo regulas 
noteikumu sekmīgu īstenošana un 
jāpalielina ranžējumu noteiktība.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ja tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs pats piedāvā 
patērētājiem noteiktas preces vai 
pakalpojumus, izmantojot savus tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumus, vai dara to, 
izmantojot tā kontrolē esošu komerciālo 
lietotāju, tad minētais pakalpojumu 
sniedzējs var tieši konkurēt ar citiem tā 
tiešsaistes starpniecības pakalpojuma 
komerciālajiem lietotājiem, kurus tas 
nekontrolē. Šādās situācijās jo īpaši ir 
svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs rīkotos pārredzami 
un aprakstītu jebkādu iespējamu atšķirīgu 
attieksmi — neatkarīgi no tā, vai tā tiek 
īstenota ar juridiskiem, komerciāliem vai 
tehniskiem līdzekļiem – pret precēm vai 
pakalpojumiem, ko viņš piedāvā pats, 
salīdzinājumā ar attieksmi pret tām precēm 

(19) Ja tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs pats piedāvā 
patērētājiem noteiktas preces vai 
pakalpojumus, izmantojot savus tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumus, vai dara to, 
izmantojot tā kontrolē esošu komerciālo 
lietotāju, tad minētais pakalpojumu 
sniedzējs var tieši konkurēt ar citiem tā 
tiešsaistes starpniecības pakalpojuma 
komerciālajiem lietotājiem, kurus tas 
nekontrolē. Šādās situācijās jo īpaši ir 
svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs rīkotos pārredzami 
un aprakstītu jebkādu iespējamu atšķirīgu 
attieksmi — neatkarīgi no tā, vai tā tiek 
īstenota ar juridiskiem, komerciāliem vai 
tehniskiem līdzekļiem, piemēram, 
noklusējuma uzstādījumos, – pret precēm 
vai pakalpojumiem, ko viņš piedāvā pats, 
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vai pakalpojumiem, ko piedāvā citi 
komerciālie lietotāji. Lai nodrošinātu 
proporcionalitāti, šī pienākuma izpilde būtu 
jāparedz vispārējā tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu līmenī, nevis tādu atsevišķu 
preču vai pakalpojumu līmenī, ko piedāvā, 
izmantojot minētos pakalpojumus.

salīdzinājumā ar attieksmi pret tām precēm 
vai pakalpojumiem, ko piedāvā citi 
komerciālie lietotāji. Tādēļ tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējiem 
nevajadzētu atļaut nodrošināt preces un 
pakalpojumus, kas atrodas viņu tiešā vai 
netiešā kontrolē, kā noklusējuma opciju, 
vispirms nedodot patērētājiem iespēju 
izvēlēties starp dažādām konkurējošām 
iespējām, kad tie pirmo reizi izmanto šo 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu. 
Atšķirīga attieksme būtu jāpieļauj tikai 
tādā apmērā, kas pilnībā atbilst 
konkurences tiesībām. Lai nodrošinātu 
proporcionalitāti, šī pienākuma izpilde būtu 
jāparedz vispārējā tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu līmenī, nevis tādu atsevišķu 
preču vai pakalpojumu līmenī, ko piedāvā, 
izmantojot minētos pakalpojumus. Turklāt 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem bieži vien pieder vairāk nekā 
viena platforma vai tīmekļa vietne, tādēļ 
viņiem būtu jāinformē komerciālie 
lietotāji, kuri paraksta līgumu par 
iekļaušanu sarakstā, par to, kurās 
platformās vai tīmekļa vietnēs šis saraksts 
tiks atspoguļots.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tiešsaistes platformu ekonomikā 
spēja piekļūt datiem, tostarp personas 
datiem, un izmantot tos var pavērt iespēju 
radīt būtisku vērtību. Līdz ar to ir svarīgi, 
lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji sniegtu komerciālajiem 
lietotājiem skaidru aprakstu par to, kādā 
apmērā, veidā un ar kādiem nosacījumiem 
minētie pakalpojumu sniedzēji piekļūst 
konkrētu kategoriju datiem un izmanto tos. 
Lai uzņēmēji varētu saprast, vai tie var 
izmantot datus, kas veicinātu vērtības 
radīšanu, tostarp, iespējams, saglabājot 

(20) Tiešsaistes platformu ekonomikā 
spēja piekļūt pārbaudāmiem datiem, 
tostarp personas datiem, un izmantot tos 
var pavērt iespēju radīt būtisku vērtību. 
Līdz ar to ir svarīgi, lai tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēji 
sniegtu komerciālajiem lietotājiem skaidru 
aprakstu par to, kādā apmērā, veidā un ar 
kādiem nosacījumiem minētie 
pakalpojumu sniedzēji piekļūst konkrētu 
kategoriju datiem un izmanto tos. Lai 
uzņēmēji varētu saprast, vai tie var 
izmantot vai pārbaudīt datus, kas veicinātu 
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trešo personu datu pakalpojumus, 
aprakstam vajadzētu būt samērīgam un tajā 
varētu atsaukties uz vispārīgiem piekļuves 
nosacījumiem, nevis uz faktisku datu vai 
datu kategoriju pilnīgu identifikāciju. 
Personas datu apstrādei būtu jānotiek 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulai (ES) 2016/67924.

vērtības radīšanu, tostarp, iespējams, 
saglabājot trešo personu datu 
pakalpojumus, aprakstam vajadzētu būt 
samērīgam un tajā varētu atsaukties uz 
vispārīgiem piekļuves nosacījumiem, nevis 
uz faktisku datu vai datu kategoriju pilnīgu 
identifikāciju. Personas datu apstrādei būtu 
jānotiek atbilstoši Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai (ES) 2016/67924.

_________________ _________________

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

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

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Atsevišķos gadījumos tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēji ar 
noteikumiem varētu ierobežot komerciālos 
lietotājus, kuri vēlas, izmantojot citus 
līdzekļus, nevis minētos tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumus, piedāvāt 
patērētājiem preces vai pakalpojumus ar 
izdevīgākiem nosacījumiem. Minētajos 
gadījumos attiecīgajiem pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jānorāda šādas rīcības 
iemesls, jo īpaši atsaucoties uz 
galvenajiem ekonomiskajiem, 
komerciālajiem vai juridiskajiem 
apsvērumiem attiecībā uz 
ierobežojumiem. Tomēr šis pārredzamības 
pienākums nebūtu jāsaprot kā tāds, kas 
ietekmē šādu ierobežojumu likumības 
novērtēšanu saskaņā ar citiem Savienības 
tiesību aktiem vai dalībvalstu tiesību 
aktiem, kuri ir saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem, tostarp konkurences un 

(21) Atsevišķos gadījumos tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēji ar 
noteikumiem varētu ierobežot komerciālos 
lietotājus, kuri vēlas, izmantojot citus 
līdzekļus, nevis minētos tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumus, piedāvāt 
patērētājiem preces vai pakalpojumus ar 
izdevīgākiem nosacījumiem. Šādi 
ierobežojumi būt jāierobežo, jo tie liedz 
komerciālajiem lietotājiem izmantot savu 
uzņēmējdarbības brīvību noteikt savu 
preču un pakalpojumu pārdošanas 
nosacījumus, un tas var kaitēt arī 
patērētājiem, liedzot tiem piekļuvi 
plašākai izvēlei. Pēc komerciālo lietotāju
vai citu tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēju pieprasījuma vai 
pēc savas iniciatīvas Komisijai būtu aktīvi 
un nekavējoties jānovērtē šādu 
ierobežojumu likumība saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem. Būtu jāpiešķir 
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netaisnīgas komercprakses jomā, un šādu 
tiesību aktu piemērošanu.

komerciālajiem lietotājiem pilnīga 
kontrole pār to intelektuālā īpašuma 
tiesībām. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāizmanto 
šīs tiesības tikai tad, ja ir saņemta 
nepārprotama piekrišana no komerciālā 
lietotāja. Būtu jāievēro šādu tiesību 
izmantošanas nosacījumi.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai komerciālajiem lietotājiem, 
tostarp tiem, kuru attiecīgo tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu izmantošana 
varētu tikt apturēta vai pārtraukta, dotu 
iespēju piekļūt tūlītējiem, piemērotiem un 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāievieš 
iekšēja sūdzību izskatīšanas sistēma. 
Iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas 
mērķim vajadzētu būt nodrošināt, ka 
ievērojamu daļu sūdzību tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējs un 
attiecīgais komerciālais lietotājs var 
atrisināt divpusēji. Turklāt, ja tiktu 
nodrošināts, ka tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji publicē informāciju 
par savas iekšējās sūdzību izskatīšanas 
sistēmas darbību un efektivitāti, tam būtu 
jāpalīdz uzņēmējiem izprast problēmu 
veidus, kas var rasties saistībā ar dažādu 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniegšanu, un iespēju ātri un efektīvi 
panākt divpusēju atrisinājumu.

(22) Lai komerciālajiem lietotājiem, 
tostarp tiem, kuru attiecīgo tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu izmantošana 
varētu tikt apturēta vai pārtraukta, dotu 
iespēju piekļūt tūlītējiem, piemērotiem un 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāievieš 
iekšēja sūdzību izskatīšanas sistēma. 
Iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas 
mērķim vajadzētu būt nodrošināt, ka 
ievērojamu daļu sūdzību tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējs un 
attiecīgais komerciālais lietotājs var 
atrisināt divpusēji. Turklāt, ja tiktu 
nodrošināts, ka tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji publicē informāciju 
par savas iekšējās sūdzību izskatīšanas 
sistēmas darbību un efektivitāti, tam būtu 
jāpalīdz uzņēmējiem izprast to problēmu 
veidus un sarežģītības pakāpi, kas var 
rasties saistībā ar dažādu tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniegšanu, un 
iespēju ātri un efektīvi panākt divpusēju 
atrisinājumu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Šīs regulas prasības attiecībā uz 
iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām 
noteiktas, lai tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu 
pietiekamu elastīgumu šo sistēmu 
uzturēšanā un konkrētu sūdzību risināšanā, 
tādējādi līdz minimumam samazinot 
administratīvo slogu. Turklāt iekšējām 
sūdzību izskatīšanas sistēmām būtu jāļauj 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem vajadzības gadījumā samērīgā 
veidā vērsties pret jebkādu minēto sistēmu 
negodprātīgu izmantošanu, ko daži 
komerciālie lietotāji varētu censties darīt. 
Gadījumos, kas nav saistīti ar iespējamu 
šīs regulas juridisko saistību neizpildi, 
iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmās 
nevajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzības 
par niecīgu negatīvu ietekmi uz attiecīgo 
komerciālo lietotāju. Ņemot vērā šādu 
sistēmu izveides un darbības izmaksas, ir 
lietderīgi no minētajiem pienākumiem 
atbrīvot jebkuru tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēju, kas ir mazais 
uzņēmums saskaņā ar attiecīgajiem 
Komisijas Ieteikuma 2003/361/EK25

noteikumiem.

(23) Šīs regulas prasības attiecībā uz 
iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām 
noteiktas, lai tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu 
pietiekamu elastīgumu šo sistēmu 
uzturēšanā un konkrētu sūdzību risināšanā, 
tādējādi līdz minimumam samazinot 
administratīvo slogu. Turklāt iekšējām 
sūdzību izskatīšanas sistēmām būtu jāļauj 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem vajadzības gadījumā samērīgā 
veidā vērsties pret jebkādu minēto sistēmu 
negodprātīgu izmantošanu, ko daži 
komerciālie lietotāji varētu censties darīt. 
Ņemot vērā šādu sistēmu izveides un 
darbības izmaksas, ir lietderīgi no 
minētajiem pienākumiem atbrīvot jebkuru 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēju, kas ir mazais uzņēmums saskaņā 
ar attiecīgajiem Komisijas Ieteikuma 
2003/361/EK noteikumiem.

__________________ __________________

25 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 
2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo 
un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 
20.5.2003., 36. lpp.).

25 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 
2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo 
un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 
20.5.2003., 36. lpp.).

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsedz 
samērīga mediācijas izmaksu daļa, ņemot 
vērā visus attiecīgos konkrētās lietas 

(25) Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsedz 
samērīga mediācijas izmaksu daļa, ņemot 
vērā visus attiecīgos konkrētās lietas 
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elementus. Tādēļ mediatoram būtu 
jāiesaka, kāda ir samērīga daļa konkrētajā 
gadījumā. Tomēr minētajai daļai nekad 
nevajadzētu būt mazākai par pusi no šīm 
izmaksām.

elementus. Tādēļ mediatoram būtu 
jāiesaka, kāda ir samērīga daļa konkrētajā 
gadījumā. Tomēr minētajai daļai nekad 
nevajadzētu būt mazākai par pusi no šīm 
izmaksām. Izņēmuma gadījumos, kad 
komerciālie lietotāji ir lieli uzņēmumi, kas 
gūst peļņu no sava tiešsaistes tirdzniecības 
kanāla, un ja starpnieks atklāj 
starpniecības procedūras acīmredzami 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas kaitē 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem, komerciālajiem lietotājiem 
būtu jāsedz lielāka izmaksu daļa.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Rīcības kodeksi, ko izstrādājuši vai 
nu attiecīgie pakalpojumu sniedzēji vai arī 
tos pārstāvošas organizācijas vai 
apvienības, var veicināt šīs regulas pareizu 
piemērošanu, tādēļ to izstrāde būtu 
jāveicina. Izstrādājot šādus rīcības 
kodeksus un apspriežoties ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
būtu jāņem vērā attiecīgo nozaru īpatnības, 
kā arī mikrouzņēmumu, mazo un vidējo
uzņēmumu īpatnības.

(28) Rīcības kodeksi, ko izstrādājuši vai 
nu attiecīgie pakalpojumu sniedzēji vai arī 
tos pārstāvošas organizācijas vai 
apvienības, var veicināt šīs regulas pareizu 
piemērošanu, tādēļ to izstrāde būtu 
jāveicina. Izstrādājot šādus rīcības 
kodeksus un apspriežoties ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
būtu jāņem vērā attiecīgo nozaru īpatnības, 
kā arī mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu īpatnības. Komisijai būtu 
jāizvērtē šo rīcības kodeksu atbilstība 
Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Uzskata, ka Savienības tiesību akti 
būtu jāizstrādā, pamatojoties uz principu 
“pēc iespējas mazāk un tik daudz, cik 
nepieciešams”, proti, būtu vajadzīgi 
noteikumi, kuri ir piemēroti digitālajam 
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laikmetam, atvērti un tehnoloģiskā ziņā 
pietiekami neitrāli, lai aptvertu turpmāko 
attīstību. Atzinīgi vērtē Komisijas 
iniciatīvu analizēt platformu nozīmi 
digitālajā ekonomikā, nodrošinot 
visaptverošu un līdzīgu pieeju 
regulējumam visā digitālajā tirgū.
Uzskata, ka viens universāls risinājums 
var radīt atturošu ietekmi uz inovāciju un 
nelabvēlīgi ietekmēt Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēju pasaules ekonomikā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Ņemot vērā to, ka šīs regulas 
mērķus – proti, nodrošināt taisnīgu, 
paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu 
tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi iekšējā 
tirgū – nevar pietiekami labi sasniegt 
atsevišķās dalībvalstīs, bet mēroga un 
ietekmes dēļ minētos mērķus var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā būtu jāparedz vienīgi 
tie pasākumi, kas ir vajadzīgi minētā mērķa 
sasniegšanai.

(31) Ņemot vērā to, ka šīs regulas 
mērķus – proti, nodrošināt skaidru, 
taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un 
uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi 
iekšējā tirgū – nevar pietiekami labi 
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet mēroga 
un ietekmes dēļ minētos mērķus var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā būtu jāparedz vienīgi 
tie pasākumi, kas ir vajadzīgi minētā mērķa 
sasniegšanai.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, 
kas garantē, ka tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem un 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem 
saistībā ar tiešsaistes meklētājprogrammām 

1. Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, 
kas garantē, ka tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem un 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem 
saistībā ar tiešsaistes un saistītajām 
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tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība 
un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

meklētājprogrammām tiek nodrošināts 
pienācīgs taisnīgums un pārredzamība un 
efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis neuztur spēkā un 
neievieš savos valsts tiesību aktos 
noteikumus par šajā regulā apskatītajiem 
jautājumiem, ja tie atšķiras no šajā regulā 
paredzētajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu piemēro tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumiem un 
tiešsaistes meklētājprogrammām, ko 
nodrošina vai piedāvā nodrošināt attiecīgi 
komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotājiem, kuru 
uzņēmējdarbības vieta vai dzīvesvieta ir 
Savienībā un kuri, izmantojot tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes 
meklētājprogrammas, piedāvā preces vai 
pakalpojumus patērētājiem, kas atrodas 
Savienībā, neatkarīgi no minēto 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības 
veikšanas vietas vai dzīvesvietas.

2. Šo regulu piemēro tiešsaistes 
meklētājprogrammām un tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumiem, ko 
nodrošina vai piedāvā nodrošināt attiecīgi 
komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotājiem, kuru 
uzņēmējdarbības vieta vai aktīvās darbības 
vieta ir Savienībā, kuru mērķgrupas 
patērētāji ir Savienībā un kuri, izmantojot 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumus vai 
tiešsaistes meklētājprogrammas, piedāvā 
preces vai pakalpojumus patērētājiem, kas 
atrodas Savienībā, neatkarīgi no minēto 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības 
veikšanas vietas vai dzīvesvietas.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “komerciālais lietotājs” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas, 
izmantojot tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus, piedāvā patērētājiem preces 
vai pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar 
tās komercdarbību, darījumdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

(1) “komerciālais lietotājs” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas, 
izmantojot tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus, piedāvā vai reklamē 
patērētājiem preces vai pakalpojumus 
nolūkos, kas saistīti ar tās komercdarbību, 
darījumdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju, tostarp transporta jomā, un 
personas, kas strādā vai sniedz 
pakalpojumus, individuāli veicot darbu ar 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
palīdzību;

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tie ļauj komerciālajiem lietotājiem 
piedāvāt preces vai pakalpojumus 
patērētājiem nolūkā atvieglot tiešo 
darījumu uzsākšanu starp šiem 
komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem 
neatkarīgi no tā, kur šie darījumi beigās 
tiek noslēgti;

(b) tie ļauj komerciālajiem lietotājiem 
piedāvāt vai reklamēt preces vai 
pakalpojumus patērētājiem nolūkā 
atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu starp 
šiem komerciālajiem lietotājiem un 
patērētājiem neatkarīgi no tā, kur šie 
darījumi beigās tiek noslēgti;

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tos sniedz komerciālajiem 
lietotājiem, pamatojoties uz 
līgumattiecībām starp šo pakalpojumu 
sniedzēju, no vienas puses, un gan 
minētajiem komerciālajiem lietotājiem, gan 
patērētājiem, kuriem minētie komerciālie 
lietotāji piedāvā preces vai pakalpojumus, 
no otras puses;

(c) tos sniedz komerciālajiem 
lietotājiem, pamatojoties uz 
līgumattiecībām starp šo pakalpojumu 
sniedzēju, no vienas puses, un gan 
minētajiem komerciālajiem lietotājiem, gan 
patērētājiem, kuriem minētie komerciālie 
lietotāji piedāvā vai reklamē preces vai 
pakalpojumus, no otras puses;
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Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) “tiešsaistes meklētājprogramma” ir 
digitālais pakalpojums, kas ļauj lietotājiem 
veikt meklējumus principā visās tīmekļa 
vietnēs vai tīmekļa vietnēs konkrētā 
valodā, pamatojoties uz vaicājumu par 
jebkādu tematu atslēgvārda, frāzes vai citu 
ievaddatu veidā, un sniedz saites, kurās
var atrast informāciju saistībā ar prasīto 
saturu;

(5) “tiešsaistes meklētājprogramma” ir 
digitālais pakalpojums, saskarne vai 
mobilās lietotnes, kas ļauj lietotājiem veikt 
meklējumus tīmekļa saturā, konkrētā 
valodā, pamatojoties uz vaicājumu par 
jebkādu tematu atslēgvārda, frāzes vai citu 
ievaddatu veidā dažādos variantos, un 
sniedz rezultātu, kurā var atrast 
informāciju saistībā ar vaicājumu;

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) “korporatīvo tīmekļa vietņu 
lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas izmanto tīmekļa vietnes, lai 
patērētājiem piedāvātu preces vai 
pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar tās 
komercdarbību, darījumdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

(7) “korporatīvo tīmekļa vietņu 
lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas izmanto tiešsaistes saskarni, 
proti, jebkādu programmatūru, tostarp 
tīmekļa vietni vai tās daļu un 
lietojumprogrammas, tostarp mobilās 
lietotnes, lai patērētājiem piedāvātu vai 
reklamētu preces vai pakalpojumus 
nolūkos, kas saistīti ar tās komercdarbību, 
darījumdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju;

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) “ranžējums” ir relatīvā nozīme, ko 
piešķir precēm vai pakalpojumiem, kurus 
komerciālie lietotāji piedāvā patērētājiem, 
izmantojot tiešsaistes starpniecības 

(8) “ranžējums” ir relatīvā nozīme, ko 
meklēšanas rezultātos piešķir precēm vai 
pakalpojumiem, kurus komerciālie lietotāji 
piedāvā patērētājiem, izmantojot tiešsaistes 
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pakalpojumus, vai relatīvā nozīme, ko 
piešķir tīmekļa vietnēm, kuras patērētāju 
vajadzībām indeksē tiešsaistes 
meklētājprogrammas, un ko attiecīgi 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji vai tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji 
attēlo, izkārto vai paziņo patērētājiem 
neatkarīgi no šādai attēlošanai, izkārtošanai 
vai paziņošanai izmantotajām 
tehnoloģijām;

starpniecības pakalpojumus, vai relatīvā 
nozīme, ko piešķir tīmekļa vietnēm, kuras 
patērētāju vajadzībām indeksē tiešsaistes 
meklētājprogrammas, un ko attiecīgi 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji vai tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji 
attēlo, izkārto vai paziņo patērētājiem 
neatkarīgi no šādai attēlošanai, izkārtošanai 
vai paziņošanai izmantotajām 
tehnoloģijām;

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) “papildu preces un pakalpojumi” 
ir preces vai pakalpojumi, kas tiek 
piedāvāti papildus primārajam 
produktam, kuru piedāvā komerciālais 
lietotājs.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ir sagatavoti skaidrā un 
nepārprotamā valodā;

(a) ir sagatavoti skaidrā valodā;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sniedz objektīvus iemeslus
lēmumiem pilnībā vai daļēji apturēt vai 
izbeigt to tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniegšanu komerciālajiem 

(c) sniedz objektīvus, 
nediskriminējošus, taisnīgus un 
saprātīgus iemeslus, kas ir saskaņā ar 
noteikumiem, lai pieņemtu lēmumus par 
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lietotājiem. tādu sodu noteikšanu kā pilnībā vai daļēji
ierobežot, apturēt vai izbeigt to tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniegšanu 
komerciālajiem lietotājiem.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ietver prasību, kas attiecas uz 
komerciālo lietotāju pienākumu 
nodrošināt, ka platformā sniegtā 
informācija ir precīza, un kas nodrošina 
to, ka patērētāji pareizi novērtē piedāvāto 
preču vai pakalpojumu kvalitāti, tehniskās 
īpašības, cenu un citus īpašos 
raksturlielumus, un ka noteikumi, jo īpaši 
attiecībā uz maksājumiem, ir likumīgi un 
taisnīgi.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji attiecīgajiem komerciālajiem 
lietotājiem paziņo par jebkādiem 
paredzētajiem savu noteikumu 
grozījumiem.

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji informē komerciālos lietotājus 
par saviem papildu izplatīšanas kanāliem 
un iespējām tos iesaistīt programmās, ko 
tie piedāvās kopā ar komerciālo lietotāju 
piedāvājumiem. Komerciālajiem 
lietotājiem tiek piešķirtas tiesības prasīt, 
lai tos izņem no šādiem papildu 
izplatīšanas kanāliem. Tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēji 
attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem 
paziņo par jebkādiem paredzētajiem savu 
noteikumu grozījumiem.
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paredzētos grozījumus neīsteno pirms tāda 
paziņošanas termiņa beigām, kas ir 
pamatots un samērīgs ar paredzēto izmaiņu 
raksturu un apjomu, kā arī ar to sekām 
attiecīgajam komerciālajam lietotājam. 
Minētais paziņošanas termiņš ir vismaz 
15 dienas no dienas, kad tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējs 
informē attiecīgos komerciālos lietotājus 
par paredzētajām izmaiņām.

Paredzētos grozījumus neīsteno pirms tāda 
paziņošanas termiņa beigām, kas ir 
pamatots un samērīgs ar paredzēto izmaiņu 
raksturu un apjomu, kā arī ar to sekām 
attiecīgajam komerciālajam lietotājam. 
Minētais paziņošanas termiņš ir vismaz 
15 dienas, bet ne vairāk kā 30 dienas no 
dienas, kad tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs informē attiecīgos 
komerciālos lietotājus par paredzētajām 
izmaiņām.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja uz 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēju attiecas juridiskas saistības, kas 
uzliek par pienākumu grozīt tā 
noteikumus tādā veidā, kas tam neļauj 
ievērot 3. punkta otrajā daļā minēto 
paziņošanas termiņu.

5. Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējs pamatoti uzskata, ka pilna 
paziņošanas termiņa ievērošana pārkāptu 
tiesību normas vai apdraudētu tiesu 
izmeklēšanu.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Maksa, ko tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs iekasē no 
komerciālā lietotāja par tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumiem, ir samērīga 
un par to ir panākta vienošanās sarunās 
starp abām iesaistītajām pusēm.
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apturēšana un izbeigšana Apturēšana, izņemšana no saraksta un 
izbeigšana

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs nolemj pilnībā vai 
daļēji apturēt vai izbeigt savu tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniegšanu 
konkrētam komerciālam lietotājam, tas bez 
liekas kavēšanās attiecīgajam 
komerciālajam lietotājam paziņo minētā 
lēmuma pamatojumu.

1. Ja tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs nolemj piemērot 
sodus, piemēram, pilnībā vai daļēji izņemt 
no saraksta, apturēt vai izbeigt savu 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniegšanu konkrētam komerciālam 
lietotājam, tas bez liekas kavēšanās 
informē attiecīgo komerciālo lietotāju un 
tam paziņo skaidru un saskanīgu minētā 
lēmuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētajā 
pamatojumā ietver atsauci uz konkrētiem 
faktiem vai apstākļiem, kuru rezultātā tika 
pieņemts tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēja lēmums, kā arī 
atsauci uz minētā lēmuma attiecīgo 
objektīvo iemeslu vai iemesliem, kas 
minēti 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

2. Šā panta 1. punktā minētajā 
pamatojumā ietver atsauci uz konkrētiem 
faktiem vai apstākļiem, kuru rezultātā tika 
pieņemts tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēja lēmums, kā arī 
atsauci uz minētā lēmuma attiecīgajiem 
iemesliem, kas minēti 3. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā. Pēc komerciālā lietotāja 
pieprasījuma tiešsaistes starpniecības 
pakalpojuma sniedzējs norāda konkrētus 
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faktus vai apstākļus, kas ir minētā 
lēmuma pamatā, tostarp, ja apturēšanas, 
ierobežošanas vai izbeigšanas pamatā ir 
minētais paziņojums, tad trešās puses 
paziņojumu. Pirms izbeigšanas un 
apturēšanas sniedz iepriekšēju 
paziņojumu un nodrošina iespēju sniegt 
paskaidrojumu vai novērst neatbilstību.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji savos noteikumos izklāsta 
galvenos parametrus, pēc kuriem nosaka 
ranžējumu, un minēto galveno parametru 
relatīvās nozīmes piešķiršanas pamatojumu 
pretstatā citiem parametriem.

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji savos noteikumos skaidri un 
nepārprotami izklāsta galvenos 
parametrus, pēc kuriem nosaka ranžējumu, 
un to parametru relatīvās nozīmes 
piešķiršanas pamatojumu pretstatā citiem 
parametriem. Jebkuras izmaiņas 
parametros, kas nosaka ranžējumu, tiek 
paziņotas komerciālajiem lietotājiem 
savlaicīgi un skaidrā un nepārprotamā 
valodā. Parametrus, kas nosaka 
ranžējumu, komerciālajiem lietotājiem 
piemēro nediskriminējošā veidā. Neskarot 
3. panta 3. punktu, jebkuras izmaiņas 
attiecībā uz parametriem, kas nosaka 
ranžējumu, dara zināmus uzņēmējiem 
savlaicīgi un skaidrā, vienkāršā valodā.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiešsaistes meklētājprogrammu 
pakalpojumu sniedzēji viegli un publiski 
pieejamā aprakstā, kas sagatavots skaidrā 
un nepārprotamā valodā un pieejams 
minēto pakalpojumu sniedzēju tiešsaistes 
meklētājprogrammās, izklāsta korporatīvo 

2. Tiešsaistes meklētājprogrammu 
pakalpojumu sniedzēji viegli un publiski 
pieejamā aprakstā, kas sagatavots skaidrā, 
vienkāršā un saprotamā valodā un 
pieejams minēto pakalpojumu sniedzēju 
tiešsaistes meklētājprogrammās, izklāsta 
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tīmekļa vietņu lietotājiem galvenos 
parametrus, pēc kuriem nosaka ranžējumu. 
Tiešsaistes meklētājprogrammu 
pakalpojumu sniedzēji šo aprakstu regulāri 
atjaunina.

korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem 
galvenos parametrus, pēc kuriem nosaka 
ranžējumu vispārējās meklēšanas 
rezultātu vietnēs. Tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji 
šo aprakstu regulāri atjaunina attiecībā uz 
būtiskām izmaiņām, par kurām var 
pamatoti noprast, ka tās ievērojamā mērā 
ietekmēs korporatīvo tīmekļa vietņu 
lietotājus un radīs negatīvu rezultātu. Ja 
tiešsaistes meklētājprogrammas 
pakalpojumu sniedzējs pēc trešās 
personas paziņojuma ir izmainījis 
ranžējuma secību vai izslēdzis no saraksta 
kādu konkrētu tīmekļa vietni, 
pakalpojumu sniedzējs piedāvā 
komerciālajam lietotājam iespēju 
pārbaudīt paziņojuma saturu.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem un tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu 
sniedzējiem, ievērojot šā panta prasības, 
nav jāatklāj nekādi komercnoslēpumi, kas 
definēti Direktīvas (ES) 2016/943 2. panta 
1. punktā.

4. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem un tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu 
sniedzējiem, ievērojot šā panta prasības, 
nav jāatklāj nekādi komercnoslēpumi, kas 
definēti Direktīvas (ES) 2016/943 2. panta 
1. punktā, ne arī informācija, kas varētu 
veicināt rezultātu manipulācijas vai 
patērētāju maldināšanu.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komerciālie lietotāji sniedz tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējiem 
precīzu aprakstu par patērētājiem 
piedāvāto preču un pakalpojumu 
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raksturlielumiem. Jebkāda negatīva 
ietekme uz komerciālo lietotāju preču un 
pakalpojumu ranžējumu, kas rodas tādēļ, 
ka minētie komerciālie lietotāji sniedz 
nepilnīgu vai neprecīzu informāciju, 
netiek nodota tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējam.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
5. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Tiešsaistes meklētājprogrammu 
pakalpojumu sniedzēji un tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēji ieceļ 
personu, kas ir atbildīga par pakalpojuma 
sniedzēja piemēroto ranžējuma politiku.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants

Papildu preces un pakalpojumi

1. Ja tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji piedāvā papildu 
preces un pakalpojumus (vai nu paši 
pakalpojumu sniedzēji, trešās personas 
vai komerciālie lietotāji), pakalpojumu 
sniedzēji savos noteikumos iekļauj šo 
papildu preču un pakalpojumu aprakstu.

2. Ja papildu preces un pakalpojumus 
piedāvā gan pakalpojumu sniedzēji, gan 
trešās personas un komerciālie lietotāji, 
1. punktā minētajā aprakstā ir skaidri 
jānorāda, vai attiecīgajam patērētājam 
tiks piedāvātas papildu preces un 
pakalpojumi, ko nodrošina komerciālais 
lietotājs. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem ir patērētājiem 
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skaidri un saprotami jānorāda, kas 
nodrošina attiecīgās papildu preces vai 
pakalpojumus un ar kādiem 
noteikumiem.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos 
iekļauj aprakstu par jebkādu atšķirīgu 
attieksmi, ko tie piemēro vai var piemērot 
precēm vai pakalpojumiem, kurus 
patērētājiem minētajos tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumos piedāvā pats 
pakalpojumu sniedzējs vai jebkuri 
komerciālie lietotāji, ko minētais 
pakalpojumu sniedzējs kontrolē, un precēm 
vai pakalpojumiem, kurus piedāvā citi 
komerciālie lietotāji.

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos 
iekļauj aprakstu par jebkādu būtiski 
atšķirīgu attieksmi, ko tie piemēro vai var 
piemērot precēm vai pakalpojumiem, kurus 
patērētājiem minētajos tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumos piedāvā pats 
pakalpojumu sniedzējs vai jebkuri 
komerciālie lietotāji, ko minētais 
pakalpojumu sniedzējs kontrolē, un precēm 
vai pakalpojumiem, kurus piedāvā citi 
komerciālie lietotāji.

Grozījums Nr. 51

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ranžējums; (b) ranžējums un noklusējuma 
iestatījumi;

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) jebkāda tieša vai netieša atlīdzība 
par attiecīgo tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu izmantošanu;

(c) jebkāda tieša vai netieša atlīdzība 
par attiecīgo tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu vai tiešsaistes 
meklētājprogrammu izmantošanu;
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Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants

Atšķirīga attieksme pret papildu precēm 
un pakalpojumiem

Attiecīgā gadījumā tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēji savos 
noteikumos iekļauj aprakstu par jebkādu 
atšķirīgu attieksmi, ko tie piemēro vai var 
piemērot, no vienas puses, papildu precēm 
vai pakalpojumiem, kurus patērētājiem 
minētajos tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumos piedāvā pats pakalpojumu 
sniedzējs vai jebkuri komerciālie lietotāji, 
ko minētais pakalpojumu sniedzējs 
kontrolē, un, no otras puses, precēm vai 
pakalpojumiem, kurus piedāvā citi 
komerciālie lietotāji.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos 
izklāsta komerciālo lietotāju tehnisko un 
līgumisko piekļuvi vai tās neesību 
jebkādiem personas datiem un/vai citiem 
datiem, kurus komerciālie lietotāji vai 
patērētāji sniedz, lai izmantotu attiecīgos 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai 
kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus.

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji un tiešsaistes 
meklētājprogrammas savos noteikumos 
izklāsta komerciālo lietotāju un 
komerciālo tīmekļa vietņu lietotāju
tehnisko un līgumisko piekļuvi vai tās 
neesību jebkādiem personas datiem un/vai 
citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji 
vai patērētāji sniedz, lai izmantotu 
attiecīgos tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus vai tiešsaistes 
meklētājprogrammas, vai kuri rodas, 
sniedzot minētos pakalpojumus.
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Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) to, vai tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējam ir piekļuve 
personas datiem un/vai citiem datiem, 
kurus komerciālie lietotāji vai patērētāji 
sniedz, lai izmantotu minētos 
pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot 
minētos pakalpojumus, un, ja piekļuve ir, 
tad kurām šādu datu kategorijām un ar 
kādiem nosacījumiem;

(a) to, vai tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējam ir piekļuve 
personas datiem un/vai citiem datiem, 
kurus komerciālie lietotāji vai patērētāji 
sniedz, lai izmantotu minētos 
pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot 
minētos pakalpojumus, un, ja piekļuve ir, 
tad kurām šādu datu kategorijām un ar 
kādiem nosacījumiem, un vai šos datus 
nodrošina trešām personām;

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to, vai komerciālajam lietotājam ir 
piekļuve personas datiem un/vai citiem 
datiem, ko minētais komerciālais lietotājs 
sniedz saistībā ar attiecīgo tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu izmantošanu vai 
kas radīti, sniedzot minētos pakalpojumus 
minētajam komerciālajam lietotājam un 
viņa preču vai pakalpojumu patērētājiem, 
un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu 
kategorijām un ar kādiem nosacījumiem;

(b) ar kādiem nosacījumiem
komerciālajam lietotājam ir piekļuve 
personas datiem un/vai citiem datiem, ko 
minētais komerciālais lietotājs sniedz 
saistībā ar attiecīgo tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu izmantošanu vai kas radīti, 
sniedzot minētos pakalpojumus minētajam 
komerciālajam lietotājam un viņa preču vai 
pakalpojumu patērētājiem, un, ja piekļuve 
ir, tad kurām šādu datu kategorijām un ar 
kādiem nosacījumiem;

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) to, vai papildus b) apakšpunktam 
komerciālajam lietotājam ir piekļuve 
personas datiem un/vai citiem datiem, 

(c) ar kādiem nosacījumiem papildus 
b) apakšpunktam komerciālajam lietotājam 
ir piekļuve personas datiem un/vai citiem 
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tostarp apkopotā veidā, kas sniegti vai 
radīti, sniedzot tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus visiem komerciālajiem 
lietotājiem un to patērētājiem, un, ja 
piekļuve ir, tad kurām šādu datu 
kategorijām un ar kādiem nosacījumiem.

datiem, tostarp apkopotā veidā, kas sniegti 
vai radīti, sniedzot tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus visiem komerciālajiem 
lietotājiem un to patērētājiem, un, ja 
piekļuve ir, tad kurām šādu datu 
kategorijām un ar kādiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Neskarot attiecīgos Savienības 
tiesību aktus par personas datu un 
privātuma aizsardzību, tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēji 
piešķir komerciālajiem lietotājiem 
piekļuvi visiem datiem, ko tie ieguvuši 
attiecīgā komerciālā lietotāja 
komercdarbības rezultātā.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji, kas veicina 
līgumu slēgšanu starp komerciālo 
lietotāju un patērētāju, var pārsūtīt 
attiecīgo patērētāja kontaktinformāciju 
komerciālajam lietotājam, izņemot 
gadījumus, kad patērētājs tam nepiekrīt.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.c punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.c Komerciālie lietotāji nodrošina, ka 
viņu preču un pakalpojumu dati, jo īpaši 
visi cenas elementi, ko tie iesniedz 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem, ir precīzi un ka šie dati ir 
atbilstoši tam, lai tie varētu ievērot savas 
juridiskās saistības, jo īpaši pret 
patērētājiem.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierobežojumi piedāvāt atšķirīgus 
nosacījumus ar citiem līdzekļiem

Ierobežojumi piedāvāt atšķirīgus 
nosacījumus

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji, sniedzot savus 
pakalpojumus, ierobežo komerciālo 
lietotāju iespējas vienas un tās pašas 
preces un pakalpojumus piedāvāt 
patērētājiem saskaņā ar atšķirīgiem 
nosacījumiem un izmantojot līdzekļus, kas 
nav minētie pakalpojumi, minētie 
pakalpojumu sniedzēji šā ierobežojuma 
iemeslus ietver savos noteikumos un dara 
tos viegli pieejamus sabiedrībai. Minētie 
iemesli ietver galvenos ekonomiskos, 
saimnieciskos vai juridiskos apsvērumus 
šādu ierobežojumu noteikšanai.

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji neierobežo
komerciālo lietotāju iespējas piedāvāt 
patērētājiem atšķirīgus nosacījumus 
attiecīgo preču un pakalpojumu 
iegūšanai, ja tos sniedz, izmantojot citus
līdzekļus, kas nav minētie pakalpojumi.
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Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji pēc komerciālā lietotāja 
pieprasījuma nodrošina pilnīgu 
informācijas izpaušanu par visām 
platformām un tīmekļa vietnēm, kuras 
starpniekam pieder un kuras tas 
ekspluatē, un kurās ir uzskaitīti 
komerciālā lietotāja produkti vai 
pakalpojumi.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā noteiktais 
pienākums neskar nekādus šādu 
ierobežojumu piemērošanas aizliegšanu
vai tās tvēruma sašaurināšanu, kas izriet
no citu Savienības noteikumu 
piemērošanas vai no valsts noteikumiem, 
kuri ir saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem, un kas attiecas uz tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējiem.

2. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji neprasa 
komerciālajiem lietotājiem pilnībā vai 
daļēji attiekties no kontroles pār savām 
intelektuālā īpašumtiesībām, tostarp to 
reģistrētajām preču zīmēm un zīmoliem.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ātri un efektīvi apstrādā sūdzības, 
ņemot vērā konkrētās problēmas 
nozīmīgumu un sarežģītību;

(b) ātri un efektīvi, ilgākais 30 dienās,
apstrādā sūdzības, ņemot vērā konkrētās 
problēmas nozīmīgumu un sarežģītību;
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Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) individualizēti un skaidrā un 
nepārprotamā valodā paziņo sūdzības 
iesniedzējam par iekšējā sūdzību 
izskatīšanas procesa rezultātiem.

(c) individualizēti un skaidrā un 
nepārprotamā valodā paziņo sūdzības 
iesniedzējam par iekšējā sūdzību 
izskatīšanas procesa rezultātiem. Pirmā 
atbilde uz jebkuru sūdzību jāsaņem ne 
vēlāk kā 14 dienu laikā.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji katru gadu sagatavo un sniedz 
sabiedrībai viegli pieejamu informāciju par 
savas iekšējās sūdzību izskatīšanas 
sistēmas darbību un efektivitāti.

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji sniedz sabiedrībai pieejamu 
informāciju par savas iekšējās sūdzību 
izskatīšanas sistēmas vispārējo darbību un 
efektivitāti un nodrošina tās pieejamību 
komerciālajiem lietotājiem.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajā informācijā norāda iesniegto 
sūdzību kopējo skaitu, sūdzību priekšmetu, 
sūdzību izskatīšanai nepieciešamo laiku un
attiecībā uz sūdzībām pieņemtos lēmumus.

Minētajā informācijā norāda iesniegto 
sūdzību kopējo skaitu, sūdzību galvenos 
veidus, raksturīgās problēmas, ko min 
komerciālie lietotāji, un sūdzību 
izskatīšanai nepieciešamo vidējo laiku un 
attiecībā uz sūdzībām pieņemtos lēmumus.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1. daļa



AD\1169654LV.docx 37/46 PE652.237v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji savos noteikumos norāda vienu 
vai vairākus mediatorus, kurus viņi vēlas 
iesaistīt, lai saistībā ar jebkādiem tādiem 
strīdiem starp pakalpojuma sniedzēju un 
komerciālo lietotāju, kas rodas par 
attiecīgo tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniegšanu, tostarp sūdzībām,
ko nevarēja atrisināt, izmantojot 9. pantā 
minēto iekšējo sūdzību izskatīšanas 
sistēmu, mēģinātu panākt vienošanos ar 
komerciālajiem lietotājiem par izlīgumu 
ārpustiesas kārtībā.

Neatkarīga mediācija ir brīvprātīga un 
tiek izmantota tikai pēc tam, kad ir 
izsmeltas tiesiskās aizsardzības iespējas 
iekšējā sūdzību izskatīšanas sistēmā.
Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji savos noteikumos var norādīt
vienu vai vairākus mediatorus, kurus viņi 
vēlas iesaistīt, lai saistībā ar jebkādiem 
tādiem strīdiem starp pakalpojuma 
sniedzēju un komerciālo lietotāju, kas 
rodas par attiecīgo tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniegšanu un ko nevarēja 
atrisināt, izmantojot 9. pantā minēto 
iekšējo sūdzību izskatīšanas sistēmu, 
mēģinātu panākt vienošanos ar 
komerciālajiem lietotājiem par izlīgumu 
ārpustiesas kārtībā.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji labticīgi cenšas 
panākt vienošanos mediācijas ceļā, 
izmantojot jebkuru mediatoru, ko tie ir 
norādījuši saskaņā ar 1. punktu, lai 
panāktu vienošanos par strīda izšķiršanu.

3. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji un komerciālie 
lietotāji labticīgi cenšas panākt vienošanos 
mediācijas ceļā, izmantojot jebkuru 
mediatoru, kurš ir norādīts saskaņā ar 
1. punktu, lai panāktu vienošanos par strīda 
izšķiršanu.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji katrā atsevišķā 
gadījumā sedz samērīgu mediācijas kopējo 
izmaksu daļu. Pamatojoties uz mediatora 

4. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji katrā atsevišķā 
gadījumā sedz samērīgu mediācijas kopējo 
izmaksu daļu. Pamatojoties uz mediatora 
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ieteikumu, samērīgu šo kopējo izmaksu 
daļu nosaka, ņemot vērā visus attiecīgos 
izskatāmās lietas elementus, jo īpaši strīda 
pušu sūdzību relatīvo pamatotību, pušu 
rīcību, kā arī pušu lielumu un finansiālo 
spēku samēru attiecībā vienai pret otru. 
Tomēr tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji jebkurā gadījumā 
sedz vismaz pusi no kopējām izmaksām.

ieteikumu, samērīgu šo kopējo izmaksu 
daļu nosaka, ņemot vērā visus attiecīgos 
izskatāmās lietas elementus, jo īpaši strīda 
pušu sūdzību relatīvo pamatotību, pušu 
rīcību, kā arī pušu lielumu un finansiālo 
spēku samēru attiecībā vienai pret otru.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Jebkurš mēģinājums panākt 
vienošanos, strīdu izšķiršanai izmantojot 
mediāciju saskaņā ar šo pantu, neietekmē 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēju un attiecīgo komerciālo lietotāju 
tiesības jebkurā brīdī mediācijas procesa 
laikā vai pēc tā uzsākt tiesvedību.

5. Jebkurš mēģinājums panākt 
vienošanos, strīdu izšķiršanai izmantojot 
mediāciju saskaņā ar šo pantu, neietekmē 
attiecīgo tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēju un attiecīgo 
komerciālo lietotāju tiesības jebkurā brīdī 
mediācijas procesa laikā vai pēc tā uzsākt 
tiesvedību.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
10. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Šā panta noteiktumi neattiecas uz 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem, kas ir mazie uzņēmumi 
Ieteikuma 2003/361/EK pielikuma 
2. panta 2. punkta nozīmē vai kam ir 
saistoši līdzvērtīgi konfliktu risināšanas 
mehānismi, par kuriem panākta 
vienošanās attiecīgajos 
komercpilnvarojumos vai sadarbības 
statūtos.
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Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
10. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji katru gadu publicē informāciju 
plašai sabiedrībai viegli pieejamā formātā, 
norādot sākto lietu skaitu, sūdzību būtību 
un šo sūdzību rezultātus.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka to 
attiecīgās valsts iestādes vai citas iestādes 
izveido reģistru par nelikumīgām 
darbībām, par kurām valsts tiesās ir 
iesniegti rīkojumi par izpildrakstiem, lai 
nodrošinātu pamatu labai praksei un 
informētu citu dalībvalstu valsts iestādes 
vai citas iestādes.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tās pilnībā un publiski izpauž 
informāciju par dalību, pārvaldības 
struktūru, personālu un finansēm.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tās tiecas sasniegt mērķus, kas ir 
komerciālo lietotāju grupas vai korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotāju grupas, ko tās 
pārstāv, kopīgās interesēs;

(b) tās tiecas sasniegt mērķus, kas ir 
komerciālo lietotāju grupas vai korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotāju grupas, ko tās 
pārstāv, kopīgās interesēs; šādā grupā 
komerciālie lietotāji vai korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotāji ir vismaz 
vairākumā;

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) tās pilnīgi atklāj un dara publiski 
pieejamu informāciju par saviem 
dalībniekiem un struktūru;

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tās ir bezpeļņas struktūras. (c) tās ir bezpeļņas struktūras un ir 
pārredzamas prasījuma iesniegšanas 
nolūkā.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētās tiesības 
neskar komerciālo lietotāju un korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotāju tiesības individuāli 
celt prasības kompetentajās valsts tiesās 
saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, 
kurā tiek celta prasība, lai novērstu jebkādu 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 

3. Šā panta 1. punktā minētās tiesības 
neskar komerciālo lietotāju un korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotāju tiesības individuāli
celt prasības tiesās komerciālo lietotāju vai 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju 
dzīvesvietā vai tiesās, kas atrodas vietā, 
kurā noticis vai var notikt kaitniecīgais 
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sniedzēju neatbilstību attiecīgajām šajā 
regulā noteiktajām prasībām.

nodarījums, saskaņā ar tās dalībvalsts 
tiesību aktiem, kurā tiek celta prasība, lai 
novērstu jebkādu tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēju un 
meklētājprogrammu neatbilstību 
attiecīgajām šajā regulā noteiktajām 
prasībām.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija rosina tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējus un 
tos pārstāvošas organizācijas un apvienības 
izstrādāt rīcības kodeksus, kuru nolūks ir 
veicināt šīs regulas pareizu piemērošanu, 
un šajā izstrādē ņemt vērā to dažādo nozaru 
īpatnības, kurās tiek sniegti tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumi, kā arī 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu specifiskās iezīmes.

1. Komisija rosina tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējus un 
tos pārstāvošas organizācijas un 
apvienības, tostarp ar konsultācijām un 
MVU organizāciju un platformu 
darbinieku pārstāvju iesaistīšanu attiecībā 
uz šādu kodu saturu, izstrādāt rīcības 
kodeksus, kuru nolūks ir veicināt šīs 
regulas pareizu piemērošanu, un šajā 
izstrādē ņemt vērā to dažādo nozaru 
īpatnības, kurās tiek sniegti tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumi, kā arī 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu specifiskās iezīmes, un 
nodrošina šī procesa uzraudzību.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija rosina tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu 
sniedzējus un tos pārstāvošas 
organizācijas un apvienības izstrādāt 
rīcības kodeksus, kuru nolūks ir veicināt 
5. panta 2. un 3. punkta pareizu 
piemērošanu.

2. Tiešsaistes starpniecības
pakalpojumu sniedzēji vai organizācijas 
šīs regulas nozīmē tiek mudināti izstrādāt 
rīcības kodeksus, kuru nolūks ir veicināt 
5. panta 2. un 3. punkta pareizu 
piemērošanu.
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Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija pārbauda šo rīcības 
kodeksu atbilstību Savienības tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz [date: three years 
after the date of entry into force] un pēc 
tam reizi trijos gados izvērtē šo regulu un 
ziņo par to Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai.

1. Komisija līdz [datums: divi gadi 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] un 
pēc tam reizi trijos gados izvērtē šo regulu 
un ziņo par to Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai.

Pamatojums

Trīs gadi tiešsaistes tirgū ir mūžība, tāpēc ir ieteicams saīsināt šo laiku līdz diviem gadiem, 
lai varētu laikus reaģēt uz jaunajām tirgus vajadzībām.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirmo šīs regulas izvērtēšanu veic 
jo īpaši, lai novērtētu, kā izpildīti 5., 6., 7. 
un 8. pantā minētie pienākumi, kāda ir to 
ietekme uz tiešsaistes platformu 
ekonomiku un vai var būt vajadzīgi papildu 
noteikumi, tostarp attiecībā uz izpildi, 
nolūkā nodrošināt taisnīgu, paredzamu, 
ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes 
uzņēmējdarbības vidi iekšējā tirgū.

2. Pirmo šīs regulas izvērtēšanu veic 
jo īpaši, lai novērtētu, kā izpildīti 5., 6., 7. 
un 8. pantā minētie pienākumi, kāda ir to 
ietekme uz tiešsaistes platformu 
ekonomiku un vai var būt vajadzīgi papildu 
noteikumi, tostarp attiecībā uz izpildi, 
nolūkā nodrošināt taisnīgu, paredzamu, 
ilgtspējīgu un uzticamu tiešsaistes 
uzņēmējdarbības vidi iekšējā tirgū. Veicot 
minēto izvērtēšanu, jāvērtē arī tas, vai šai 
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bija kāda ietekme uz transporta nozari, jo 
īpaši uz Eiropas vienotās transporta telpas 
izveidi.

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izvērtējot šo regulu, Komisija ņem 
vērā atzinumus un ziņojumus, ko tai 
iesniegusi Tiešsaistes platformu 
ekonomikas novērošanas centra ekspertu 
grupa, kura izveidota saskaņā ar Komisijas 
Lēmumu C(2018)2393. Komisija 
vajadzības gadījumā ņem vērā arī 13. pantā 
minēto rīcības kodeksu saturu un darbību.

4. Izvērtējot šo regulu, Komisija ņem 
vērā atzinumus un ziņojumus, ko tai 
iesniegusi Tiešsaistes platformu 
ekonomikas novērošanas centra ekspertu 
grupa, kura izveidota saskaņā ar Komisijas 
Lēmumu C(2018)2393. Komisija 
vajadzības gadījumā ņem vērā arī 13. pantā 
minēto rīcības kodeksu saturu un darbību. 
Pēc minētā izvērtējuma Komisija, ja 
nepieciešams, iesniedz koriģējošus tiesību 
aktu priekšlikumus.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. To piemēro no [date: six months 
following the day of its publication].

2. To piemēro no [datums: 12 mēneši 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās datuma]. 
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