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Grozījums Nr. 1
Robert Rochefort

Atzinuma projekts
A apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā strīdu alternatīva izšķiršana 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) ir 
mehānisms, lai panāktu strīdu izšķiršanu 
ārpus tiesas, palīdzot patērētājiem un 
uzņēmējiem atrisināt konfliktu ar trešās 
personas (vidutāja vai šķīrējtiesneša) 
starpniecību,

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Robert Rochefort

Atzinuma projekts
B apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

B. ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2011. gada 6. aprīļa rezolūciju 
„Pārvaldība un partnerība vienotajā 
tirgū”1, kurā Komisija tika aicināta līdz 
2011. gada beigām iesniegt tiesību akta 
priekšlikumu par strīdu alternatīvas 
izšķiršanas izmantošanu Eiropas 
Savienībā;
_______
1 P7_TA-PROV(2011)0144.

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Robert Rochefort
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Atzinuma projekts
C apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā saskaņā ar Komisijas 2011. gada 
13. aprīlī pieņemto Aktu par vienoto tirgu 
tiesību aktu izstrāde ADR jomā ir viens 
divpadsmit mehānismiem izaugsmes 
veicināšanai un uzticēšanās vairošanai,

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Robert Rochefort

Atzinuma projekts
D apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā Komisijas darba programmā 
tiesību akta priekšlikums par ADR
izmantošanu Eiropas Savienībā ir minēts 
kā stratēģiskā iniciatīva,

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Ashley Fox

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju līdz 2011. gada beigām 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu par 
alternatīvas patērētāju strīdu izšķiršanas 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
mehānismu izmantošanu Savienībā un 
uzsver, ka ir svarīgi to īsā laikā pieņemt;

1. aicina Komisiju līdz 2011. gada beigām 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu par 
alternatīvas patērētāju strīdu izšķiršanas 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
tiešsaistē izmantošanu Savienībā un 
uzsver, ka ir svarīgi to īsā laikā pieņemt; 
šajā priekšlikumā jāņem vērā pastāvošās 
dalībvalstu shēmas, lai izvairītos no 
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jebkādām izmaiņām dalībvalstu tiesu 
sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju līdz 2011. gada beigām 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu par 
alternatīvas patērētāju strīdu izšķiršanas 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
mehānismu izmantošanu Savienībā un 
uzsver, ka ir svarīgi to īsā laikā pieņemt;

1. aicina Komisiju līdz 2011. gada beigām 
iesniegt vienotu Eiropas hartu par 
alternatīvas patērētāju strīdu izšķiršanas 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
mehānismu izmantošanu Savienībā un 
uzsver, ka ir svarīgi to īsā laikā pieņemt;

Or. el

Grozījums Nr. 7
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju līdz 2011. gada beigām 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu par 
alternatīvas patērētāju strīdu izšķiršanas
(Alternative Dispute Resolution, ADR)
mehānismu izmantošanu Savienībā un 
uzsver, ka ir svarīgi to īsā laikā pieņemt;

1. aicina Komisiju līdz 2011. gada beigām 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu par 
alternatīvu procedūru juridisku strīdu 
izšķiršanai civillietās, komerclietās un 
ģimenes lietās (strīdu alternatīva 
izšķiršana, ADR) izmantošanu Savienībā 
un uzsver šā priekšlikuma nozīmību;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Konstantinos Poupakis
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju līdz 2011. gada beigām 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu par 
alternatīvas patērētāju strīdu izšķiršanas 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
mehānismu izmantošanu Savienībā un 
uzsver, ka ir svarīgi to īsā laikā pieņemt;

1. aicina Komisiju līdz 2011. gada beigām 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu par 
alternatīvas patērētāju strīdu izšķiršanas 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
izmantošanu Savienībā un uzsver, ka ir 
svarīgi to īsā laikā pieņemt; tomēr uzsver, 
ka vienotas Eiropas hartas izstrāde, 
ietverot pamatprincipus ADR sistēmu 
pārvaldīšanai, varētu būt šā tiesību akta 
papildinājums;

Or. el

Grozījums Nr. 9
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
1. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1) aicina Komisiju tajā pašā laikā 
nekavējoties rīkoties, lai nodrošinātu, ka 
patērētāji un uzņēmēji tiek vairāk 
informēti par tādiem spēkā esošiem 
normatīviem dokumentiem kā Regula 
(EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas 
procedūru maza apmēra prasībām, 
Direktīva 2008/52/EK par konkrētiem 
mediācijas aspektiem civillietās un 
komerclietās un Regula (EK) 
Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas 
izpildes rīkojumu neapstrīdētiem 
prasījumiem; ņemot vērā šo mērķi, 
ierosina visaptverošā informēšanas 
kampaņā iesaistīt valsts iestādes, tiesas, 
advokātu kolēģijas un tirdzniecības 
kameras, patērētāju konsultāciju birojus, 
juridisko izdevumu apdrošinātājus un 
citas kompetentās iestādes; aicina 
finansiāli atbalstīt šādu kampaņu 
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rīkošanu Eiropas un dalībvalstu līmenī; 
aicina atbalstīt šādas kampaņas rīkošanu 
attiecībā uz ADR procedūru vienlaikus ar 
šīs procedūras ieviešanu;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Ashley Fox

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka visiem Komisijas 
priekšlikumiem jāpievieno pilnīgs 
ietekmes novērtējums, ievērojot labāka 
regulējuma noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Louis Grech

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka ES pilsoņiem ir 
nepietiekamas un aptuvenas zināšanas un 
izpratne par strīdu alternatīvas 
risināšanas shēmām Eiropā, un tikai 
neliela iedzīvotāju daļa zina, kā iesniegt 
prasību strīdu alternatīvas risināšanas 
struktūrai; uzskata, ka pašreizējā 
nepilnīgajā ADR sistēmā vainojams ilgi 
pastāvošais nekonsekventais un 
nesaskanīgais Eiropas rīcības plāns;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Robert Rochefort

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atbalsta Komisijas vēlmi veicināt tādu 
alternatīvas strīdu izšķiršanas mehānismu 
izmantošanu, kas ir ātri, efektīvi un ar 
zemām izmaksām un kas ļautu veidot 
sekmīgas tirdzniecības attiecības;

2. atbalsta Komisijas vēlmi veicināt tādu 
alternatīvas strīdu izšķiršanas mehānismu 
izmantošanu, kas ir ātri, efektīvi un ar 
zemām izmaksām un kas ļautu veidot 
sekmīgas tirdzniecības attiecības un 
veicināt augsta līmeņa aizsardzības 
nodrošināšanu patērētājiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atbalsta Komisijas vēlmi veicināt tādu 
alternatīvas strīdu izšķiršanas mehānismu 
izmantošanu, kas ir ātri, efektīvi un ar 
zemām izmaksām un kas ļautu veidot 
sekmīgas tirdzniecības attiecības;

2. atbalsta Komisijas vēlmi veicināt tādu 
alternatīvas strīdu izšķiršanas mehānismu 
izmantošanu, kas ir pieejami, ātri, efektīvi 
un ar zemām izmaksām un kas ļautu veidot 
sekmīgas tirdzniecības attiecības, kuru 
pamatā ir uzticēšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atbalsta Komisijas vēlmi veicināt tādu 
alternatīvas strīdu izšķiršanas mehānismu 

2. atbalsta Komisijas vēlmi veicināt tādu 
alternatīvas strīdu izšķiršanas mehānismu 
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izmantošanu, kas ir ātri, efektīvi un ar 
zemām izmaksām un kas ļautu veidot 
sekmīgas tirdzniecības attiecības;

izmantošanu, kas ir ātri, efektīvi un ar 
zemām izmaksām un kas ļautu veidot un 
uzturēt sekmīgas tirdzniecības attiecības, 
uzsverot, ka salīdzinājumā ar pašreizējo 
tiesas praksi tā ir situācija, kurā ieguvējas 
ir abas puses;

Or. el

Grozījums Nr. 15
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atbalsta Komisijas vēlmi veicināt tādu 
alternatīvas strīdu izšķiršanas mehānismu 
izmantošanu, kas ir ātri, efektīvi un ar 
zemām izmaksām un kas ļautu veidot 
sekmīgas tirdzniecības attiecības;

2. atbalsta Komisijas vēlmi veicināt tādu 
alternatīvas strīdu izšķiršanas mehānismu 
izmantošanu, kas ir ātri, efektīvi un ar 
zemām izmaksām un kas ļautu veidot 
sekmīgas tirdzniecības, ekonomiskās, 
sociālās un kaimiņattiecības;

Or. lt

Grozījums Nr. 16
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atbalsta Komisijas vēlmi veicināt tādu 
alternatīvas strīdu izšķiršanas mehānismu 
izmantošanu, kas ir ātri, efektīvi un ar 
zemām izmaksām un kas ļautu veidot 
sekmīgas tirdzniecības attiecības;

2. atbalsta Komisijas vēlmi veicināt tādu 
alternatīvas strīdu izšķiršanas mehānismu 
izmantošanu; norāda, ka šādas dalībvalstu 
iniciatīvas palīdz efektīvāk risināt strīdus 
un samazina tiesu darba apjomu;

Or. lt
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Grozījums Nr. 17
Ashley Fox

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata tāpat kā Komisija, ka, lai 
iekšējā tirgū būtu pienācīga iespēja iegūt 
kompensāciju, vienlaikus ir nepieciešams 
nodrošināt vienkāršu ADR izmantošanu, 
kā arī efektīvu kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības sistēmu, vienai otru 
papildinot;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 18
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata tāpat kā Komisija, ka, lai iekšējā 
tirgū būtu pienācīga iespēja iegūt 
kompensāciju, vienlaikus ir nepieciešams 
nodrošināt vienkāršu ADR izmantošanu,
kā arī efektīvu kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības sistēmu, vienai otru 
papildinot;

3. uzskata tāpat kā Komisija, ka, lai iekšējā 
tirgū būtu pienācīga iespēja iegūt 
kompensāciju, vienlaikus ir nepieciešams 
nodrošināt vienkāršu ADR izmantošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata tāpat kā Komisija, ka, lai iekšējā 3. uzskata tāpat kā Komisija, ka, lai iekšējā 
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tirgū būtu pienācīga iespēja iegūt 
kompensāciju, vienlaikus ir nepieciešams 
nodrošināt vienkāršu ADR izmantošanu, kā 
arī efektīvu kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības sistēmu, vienai otru 
papildinot;

tirgū būtu pienācīga iespēja iegūt 
kompensāciju, vienlaikus ir nepieciešams 
nodrošināt vienkāršu ADR izmantošanu, kā 
arī efektīvu kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības sistēmu, vienai otru 
papildinot; uzsver, ka, lai gan uzlaboti 
ADR mehānismi var ierobežot kolektīvās 
tiesiskās aizsardzības gadījumu skaitu, tie 
nemazinās vajadzību steidzami izstrādāt 
ES tiesību aktus attiecībā uz šādu 
sistēmu;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Robert Rochefort

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata tāpat kā Komisija, ka, lai iekšējā 
tirgū būtu pienācīga iespēja iegūt 
kompensāciju, vienlaikus ir nepieciešams 
nodrošināt vienkāršu ADR izmantošanu, kā 
arī efektīvu kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības sistēmu, vienai otru 
papildinot;

3. uzskata tāpat kā Komisija, ka, lai iekšējā 
tirgū būtu pienācīga iespēja iegūt 
kompensāciju, vienlaikus ir nepieciešams 
nodrošināt vienkāršu ADR izmantošanu, kā 
arī efektīvu kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības sistēmu, vienai otru 
papildinot; šajā saistībā norāda, ka ADR
izmantošanas veicināšana ES nekādā 
gadījumā nedrīkst būt aizbildinājums, lai 
izvairītos vai kavētu kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības sistēmas ieviešanu Eiropas 
līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata tāpat kā Komisija, ka, lai iekšējā 
tirgū būtu pienācīga iespēja iegūt 
kompensāciju, vienlaikus ir nepieciešams 
nodrošināt vienkāršu ADR izmantošanu, 
kā arī efektīvu kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības sistēmu, vienai otru 
papildinot;

3. uzskata tāpat kā Komisija, ka, lai 
izveidotu pareizi funkcionējošu iekšējo 
tirgu, ir jāgarantē arī vienkārša, ātra un 
lēta piekļuve kompensācijas procedūrām 
un īpaši jāveicina ADR izmantošana 
Eiropas mērogā;

Or. de

Grozījums Nr. 22
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata tāpat kā Komisija, ka, lai iekšējā 
tirgū būtu pienācīga iespēja iegūt 
kompensāciju, vienlaikus ir nepieciešams 
nodrošināt vienkāršu ADR izmantošanu, kā 
arī efektīvu kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības sistēmu, vienai otru 
papildinot;

3. uzskata tāpat kā Komisija, ka, lai iekšējā 
tirgū būtu pienācīga iespēja iegūt 
kompensāciju, vienlaikus ir nepieciešams 
nodrošināt vienkāršu ADR izmantošanu, kā 
arī efektīvu kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības sistēmu, vienai otru 
papildinot, nevis izslēdzot; uzstāj, ka 
kolektīvā tiesiskā aizsardzība jāapsver kā 
pēdējais izmantojamais instruments un ka 
strīda izšķiršanā ļoti vēlams izmantot 
ADR mehānismus;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata tāpat kā Komisija, ka, lai iekšējā 3. uzskata tāpat kā Komisija, ka, lai iekšējā 
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tirgū būtu pienācīga iespēja iegūt 
kompensāciju, vienlaikus ir nepieciešams 
nodrošināt vienkāršu ADR izmantošanu, kā 
arī efektīvu kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības sistēmu, vienai otru 
papildinot;

tirgū būtu pienācīga iespēja iegūt 
kompensāciju, vienlaikus ir nepieciešams 
nodrošināt vienkāršu ADR izmantošanu, kā 
arī efektīvu kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības sistēmu, vienai otru 
papildinot; tomēr uzsver, ka kolektīvā 
tiesiskā aizsardzība jāizmanto tikai kā 
pēdējais līdzeklis, kad izmantotas visas 
iespējas, lai panāktu mierizlīgumu
mediācijas ceļā;

Or. el

Grozījums Nr. 24
Louis Grech

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka jāievieš jauna uz 
pilsoņiem vērsta ADR struktūra, kuras 
pamatā ir atjaunotā taisnīguma principi 
un kura virzīta uz strīdu izšķiršanu 
civillietās, komerclietās un ģimenes lietās; 
uzskata, ka to var panākt, piešķirot ECC-
NET (Eiropas Patērētāju tiesību 
aizsardzības centru tīkls) un FIN-NET
(pārrobežu ārpustiesas sūdzību 
izskatīšanas tīkls finanšu pakalpojumu 
jomā) vajadzīgos resursus un līdzekļus, 
tādējādi nodrošinot, ka tiek izstrādāta 
mērķtiecīga stratēģija informēšanai par 
sistēmas darbību un, iespējams, iekļaujot 
galīgajā ADR priekšlikumā Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmu (IMI) un 
savstarpējās izvērtēšanas procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Ashley Fox
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver vajadzību nodrošināt Eiropas 
patērētājiem piekļuvi ADR shēmām 
strīdiem ne tikai vienas valsts robežās, bet 
arī pārrobežu strīdu gadījumā, un aptverot 
arī iepirkšanos tiešsaistē, ko Savienībā 
izmanto aizvien vairāk;

4. uzsver vajadzību nodrošināt Eiropas 
patērētājiem piekļuvi ADR shēmām 
strīdiem ne tikai vienas valsts robežās, bet 
arī pārrobežu strīdu gadījumā, pievēršot 
uzmanību tiešsaistes tirgum, ko Savienībā 
izmanto aizvien vairāk;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver vajadzību nodrošināt Eiropas 
patērētājiem piekļuvi ADR shēmām 
strīdiem ne tikai vienas valsts robežās, bet 
arī pārrobežu strīdu gadījumā, un aptverot 
arī iepirkšanos tiešsaistē, ko Savienībā 
izmanto aizvien vairāk;

4. uzsver vajadzību nodrošināt Eiropas 
patērētājiem piekļuvi ADR shēmām 
strīdiem ne tikai vienas valsts robežās, bet 
arī pārrobežu strīdu gadījumā, un aptverot 
arī iepirkšanos tiešsaistē, ko Savienībā 
izmanto aizvien vairāk; norāda, ka ADR 
sistēmu izmantošana sniedz augstāku 
aizsardzības līmeni patērētāju tiesībām un 
vairo patērētāju uzticēšanos tirgum, 
uzņēmumiem un patērētāju tiesību 
aizsardzības iestādēm, padarot tās 
patērētājiem pievilcīgākas, kā arī veicinot 
pārrobežu tirdzniecību un vairojot visu ES 
tirgus dalībnieku labklājību;

Or. lt

Grozījums Nr. 27
Louis Grech, Barbara Weiler

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka jebkura ADR sistēma, kas 
saistīta ar uzņēmumu un patērētāju starpā 
veiktajiem darījumiem, jāpārveido tā, lai 
šī sistēma aptvertu strīdus saistībā ar 
darījumiem, kurus savā starpā veic 
uzņēmumi;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka ir svarīgi novērst esošās 
nepilnības jomā, kas saistīta ar ADR shēmu 
ģeogrāfisko tvērumu Eiropā; pauž nožēlu, 
ka lielākajā daļā dalībvalstu joprojām 
pastāv būtiski nozarēm raksturīgi trūkumi, 
lai gan nozaru aptvēruma ziņā ir iespēja 
ieviest trešās personas, kas pārzina 
attiecīgās nozares darbības mehānismus;

5. atgādina, ka ir svarīgi novērst esošās 
nepilnības jomā, kas saistīta ar ADR shēmu 
ģeogrāfisko tvērumu Eiropā; pauž nožēlu, 
ka lielākajā daļā dalībvalstu joprojām 
pastāv būtiski nozarēm raksturīgi trūkumi, 
lai gan nolūkā veicināt nozaru aptvēruma 
uzlabošanu ir iesaistītas trešās personas, 
kas pārzina attiecīgās nozares darbības 
mehānismus;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Robert Rochefort

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka ir svarīgi novērst esošās 
nepilnības jomā, kas saistīta ar ADR shēmu 
ģeogrāfisko tvērumu Eiropā; pauž nožēlu, 
ka lielākajā daļā dalībvalstu joprojām 

5. norāda, ka, lai gan patlaban Eiropā 
efektīvi darbojas vairākas ADR sistēmas, 
joprojām vērojamas daudzas nepilnības 
gan ģeogrāfiskā, gan nozaru aptvēruma 
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pastāv būtiski nozarēm raksturīgi trūkumi, 
lai gan nozaru aptvēruma ziņā ir iespēja 
ieviest trešās personas, kas pārzina 
attiecīgās nozares darbības mehānismus;

ziņā; mudina steidzami novērst esošās
nepilnības jomā, kas saistīta ar ADR shēmu 
ģeogrāfisko tvērumu Eiropā un aicina 
izstrādāt efektīvu ES mēroga sistēmu 
strīdu ārpustiesas izšķiršanai patērētāju 
tiesību jomā; pauž nožēlu, ka lielākajā daļā 
dalībvalstu joprojām pastāv būtiski 
nozarēm raksturīgi trūkumi, lai gan nozaru 
aptvēruma ziņā ir iespēja ieviest trešās 
personas, kas pārzina attiecīgās nozares 
darbības mehānismus; mudina dalībvalstis 
apsvērt vienota kontaktpunkta izveidi 
katrā nozarē, lai sniegtu informāciju un 
sāktu procedūras;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka ir svarīgi novērst esošās 
nepilnības jomā, kas saistīta ar ADR shēmu 
ģeogrāfisko tvērumu Eiropā; pauž nožēlu, 
ka lielākajā daļā dalībvalstu joprojām 
pastāv būtiski nozarēm raksturīgi trūkumi, 
lai gan nozaru aptvēruma ziņā ir iespēja 
ieviest trešās personas, kas pārzina 
attiecīgās nozares darbības mehānismus;

5. uzsver, ka viens no galvenajiem 
šķēršļiem ADR mehānismu izmantošanai 
Eiropas Savienībā ir šādu sistēmu 
nevienmērīga ieviešana ES gan 
ģeogrāfiskajā, gan nozaru aptvēruma 
ziņā, tādējādi norāda, ka ir svarīgi novērst 
esošās nepilnības jomā, kas saistīta ar ADR
shēmu ģeogrāfisko tvērumu Eiropā; pauž 
nožēlu, ka lielākajā daļā dalībvalstu 
joprojām pastāv būtiski nozarēm raksturīgi 
trūkumi, lai gan nozaru aptvēruma ziņā ir 
iespēja ieviest trešās personas, kas pārzina 
attiecīgās nozares darbības mehānismus;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Louis Grech
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka ikvienā tiesību akta 
priekšlikumā attiecībā uz integrētu ES 
ADR sistēmu pilnībā jāņem vērā ne vien 
materiālās tiesību normas, bet arī 
procesuālās tiesības, labāks ar ADR
saistīto norāžu izklāsts, kā arī to 
efektivitātes pilnīga pārbaude; uzskata, ka 
atjaunotā ADR struktūra būs veiksmīga, 
ja tās pamatā būs stabili strīda novēršanas 
mehānismi, kas nodrošina pilsoņiem un 
patērētājiem vajadzīgo informāciju par 
viņu tiesībām un pienākumiem civillietās, 
komerclietās un ģimenes lietās;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Louis Grech

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b norāda, ka daudzās dalībvalstīs 
joprojām ļoti reti izmanto tiesas maza 
apmēra prasībām un ka jādara vairāk 
juridiskās noteiktības, valodu barjeras un 
procedūru pārredzamības ziņā; aicina 
Komisiju, izstrādājot tiesību akta 
priekšlikumu attiecībā uz patērētāju strīdu 
alternatīvas risināšanas izmantošanu 
Eiropas Savienībā, veltīt īpašu uzmanību 
minētajām tiesu iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Ashley Fox
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Atzinuma projekts
6. punkts – ievaddaļa

Atzinuma projekts Grozījums

6. ierosina izstrādāt vienotu Eiropas hartu, 
kurā tiktu ietverti pamatprincipi, kas 
jāievēro attiecībā uz Eiropā īstenotajām 
ADR shēmām; tie ir šādi:

6. ierosina izstrādāt plašāku nenormatīvu
Eiropas hartu — ņemot vērā dalībvalstīs 
spēkā esošās shēmas —, kurā tiktu ietverti 
pamatprincipi, kas būtu jāievēro attiecībā 
uz Eiropā īstenotajām ADR shēmām; tie ir 
šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 34
Liem Hoang Ngoc

Atzinuma projekts
6. punkts – ievaddaļa

Atzinuma projekts Grozījums

6. ierosina izstrādāt vienotu Eiropas 
hartu, kurā tiktu ietverti pamatprincipi, 
kas jāievēro attiecībā uz Eiropā īstenotajām 
ADR shēmām; tie ir šādi:

6. iesaka Komisijai topošajā tiesību akta 
priekšlikumā par ADR izmantošanu ES 
ietvert pamatprincipus, kas jāievēro 
attiecībā uz Eiropā īstenotajām ADR
shēmām; tie ir šādi:

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Robert Rochefort

Atzinuma projekts
6. punkts – ievaddaļa

Atzinuma projekts Grozījums

6. ierosina izstrādāt vienotu Eiropas 
hartu, kurā tiktu ietverti pamatprincipi, 
kas jāievēro attiecībā uz Eiropā īstenotajām 
ADR shēmām; tie ir šādi:

6. aicina Komisiju tiesību akta 
priekšlikumā, ko varētu sagatavot 
pamatdirektīvas veidā, ietvert šādus 
pamatprincipus, kas būs jāievēro attiecībā 
uz Eiropā īstenotajām ADR shēmām:
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Or. fr

Grozījums Nr. 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Atzinuma projekts
6. punkts – ievaddaļa

Atzinuma projekts Grozījums

6. ierosina izstrādāt vienotu Eiropas hartu, 
kurā tiktu ietverti pamatprincipi, kas 
jāievēro attiecībā uz Eiropā īstenotajām 
ADR shēmām; tie ir šādi:

6. ierosina hartā ietvert pamatprincipus, 
kas jāievēro attiecībā uz Eiropā īstenotajām 
ADR shēmām; tie ir šādi:

Or. el

Grozījums Nr. 37
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
6. punkts – ievaddaļa

Atzinuma projekts Grozījums

6. ierosina izstrādāt vienotu Eiropas hartu, 
kurā tiktu ietverti pamatprincipi, kas 
jāievēro attiecībā uz Eiropā īstenotajām 
ADR shēmām; tie ir šādi:

6. ierosina kā daļu no tiesību akta 
priekšlikuma par ADR izmantošanu 
izstrādāt pamatprincipus, kas jāievēro 
attiecībā uz Eiropā īstenotajām ADR
shēmām; tie ir šādi:

Or. de

Grozījums Nr. 38
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
6. punkts – ievaddaļa

Atzinuma projekts Grozījums

6. ierosina izstrādāt vienotu Eiropas hartu, 
kurā tiktu ietverti pamatprincipi, kas 

6. ierosina Komisijas priekšlikumā par 
ADR izmantošanu iekļaut vienotu Eiropas 
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jāievēro attiecībā uz Eiropā īstenotajām 
ADR shēmām; tie ir šādi:

hartu, kurā tiktu ietverti pamatprincipi, kas 
jāievēro attiecībā uz Eiropā īstenotajām 
ADR shēmām; tie ir šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 39
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
6. punkts – 1. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– neatkarība, objektivitāte un dažādība:
ieceļot profesionālu mediatoru, būtu 
jāizvairās no interešu konflikta rašanās; 
mehānisma objektivitāti varētu nodrošināt, 
vienlīdz iesaistot personas no patērētāju 
asociācijām, kā arī organizācijām, kas 
pārstāv uzņēmumus;

– neatkarība, objektivitāte un dažādība: 
ieceļot mediatoru, būtu jāizvairās no 
interešu konflikta rašanās; lēmuma
objektivitāti varētu nodrošināt, vienlīdz 
iesaistot personas no patērētāju 
asociācijām, kā arī organizācijām, kas 
pārstāv uzņēmumus;

Or. de

Grozījums Nr. 40
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
6. punkts – 2. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– kompetence: lai veiktu attiecīgo funkciju 
atbildīgajam profesionālim jābūt 
atbilstošām spējām, izglītībai un pieredzei; 
ierosina, ka iestādes ar ISO 9001 
sertifikātu varētu piešķirt kvalitātes 
sertifikātu, lai identificētu profesionālu 
mediāciju un nodrošinātu precizitāti un 
metodoloģiju;

– kompetence: lai veiktu attiecīgo funkciju 
atbildīgajam profesionālim jābūt 
objektīvam, neatkarīgam un kompetentam 
ar atbilstošām spējām, speciālista izglītību
un pieredzi;

Or. de
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Grozījums Nr. 41
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
6. punkts – 3. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– efektivitāte un ātrums: profesionāliem
mediatoriem ir jābūt pietiekamiem 
resursiem (atbilstošiem cilvēkresursiem, 
materiālajiem un finanšu resursiem) un 
spējai pieņemt lēmumu neilgā laikā posmā 
pēc sūdzības iesniegšanas;

– efektivitāte un ātrums: mediatoriem ir 
jābūt pietiekamiem resursiem (atbilstošiem 
cilvēkresursiem, materiālajiem un finanšu 
resursiem) un spējai pieņemt lēmumu 
neilgā laikā posmā pēc sūdzības 
iesniegšanas;

Or. de

Grozījums Nr. 42
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
6. punkts – 3. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– efektivitāte un ātrums: profesionāliem 
mediatoriem ir jābūt pietiekamiem 
resursiem (atbilstošiem cilvēkresursiem, 
materiālajiem un finanšu resursiem) un 
spējai pieņemt lēmumu neilgā laikā posmā 
pēc sūdzības iesniegšanas;

– efektivitāte un ātrums: profesionāliem 
mediatoriem ir jābūt pietiekamiem 
resursiem (atbilstošiem cilvēkresursiem, 
materiālajiem un finanšu resursiem) un 
spējai pieņemt lēmumu neilgā laikā posmā 
pēc sūdzības iesniegšanas, kas nedrīkst 
pārsniegt 90 dienas, tādējādi sniedzot 
patērētājiem labāku piekļuvi taisnīgākam, 
ātrākam un efektīvākam procesam, kas 
ļauj nodrošināt kompensāciju par viņiem 
radītajiem zaudējumiem;

Or. lt

Grozījums Nr. 43
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
6. punkts – 5. ievilkums
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Atzinuma projekts Grozījums

– bezmaksas piekļuve: ir jārisina ar ADR
izmaksām saistītās problēmas, lai 
nodrošinātu šāda strīdu izšķiršanas 
mehānisma pievilcību pušu starpā; ir 
jāapsver bezmaksas shēmas ieviešana 
patērētājiem;

– izmaksas: ir jārisina ar ADR izmaksām 
saistītās problēmas, lai nodrošinātu šāda 
strīdu izšķiršanas mehānisma pievilcību 
pušu starpā; ir jāapsver tādas shēmas 
ieviešana, kas gadījumā, ja lietā gūts 
labvēlīgs iznākums, būtu patērētājiem
pieejama bez maksas, turklāt jābūt 
iespējai pieprasīt, lai patērētājs iemaksā 
depozītu 25 eiro apmērā, kas labvēlīga 
iznākuma gadījumā būtu jāatmaksā 
patērētājam atpakaļ, bet nelabvēlīga 
iznākuma gadījumā jāpatur procedūras 
izmaksu segšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 44
Barbara Weiler

Atzinuma projekts
6. punkts – 5. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– bezmaksas piekļuve: ir jārisina ar ADR
izmaksām saistītās problēmas, lai 
nodrošinātu šāda strīdu izšķiršanas 
mehānisma pievilcību pušu starpā; ir
jāapsver bezmaksas shēmas ieviešana
patērētājiem;

– bezmaksas piekļuve: ir jārisina ar ADR
izmaksām saistītās problēmas, lai 
nodrošinātu šāda strīdu izšķiršanas 
mehānisma pievilcību pušu starpā — strīdu 
alternatīvas risināšanas galvenais mērķis 
ir samazināt izdevumus patērētājiem; 
visām šāda veida sistēmām jābūt 
pieejamām patērētājiem bez maksas; viena 
finansēšanas iespēja varētu būt nozares 
izveidots solidaritātes fonds.

Or. de

Grozījums Nr. 45
Ashley Fox
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Atzinuma projekts
6. punkts – 5. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– bezmaksas piekļuve: ir jārisina ar ADR
izmaksām saistītās problēmas, lai 
nodrošinātu šāda strīdu izšķiršanas 
mehānisma pievilcību pušu starpā; ir 
jāapsver bezmaksas shēmas ieviešana 
patērētājiem;

– bezmaksas piekļuve: ir jārisina ar ADR
izmaksām saistītās problēmas, lai 
nodrošinātu šāda strīdu izšķiršanas 
mehānisma pievilcību pušu starpā; ir 
jāapsver bezmaksas shēmas ieviešana 
patērētājiem, kuru finansē nozare, un tajā 
jāietver brīvprātīgās sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Liem Hoang Ngoc

Atzinuma projekts
6. punkts – 5. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– bezmaksas piekļuve: ir jārisina ar ADR
izmaksām saistītās problēmas, lai 
nodrošinātu šāda strīdu izšķiršanas 
mehānisma pievilcību pušu starpā; ir 
jāapsver bezmaksas shēmas ieviešana 
patērētājiem;

– bezmaksas piekļuve: ADR sistēmām 
jābūt patērētājiem pieejamām bez maksas, 
lai nodrošinātu, ka tās ir pieejamas 
visiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Atzinuma projekts
6. punkts – 5. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– bezmaksas piekļuve: ir jārisina ar ADR
izmaksām saistītās problēmas, lai 
nodrošinātu šāda strīdu izšķiršanas 
mehānisma pievilcību pušu starpā; ir 

– bezmaksas piekļuve: ir jārisina ar ADR
izmaksām saistītās problēmas, lai 
nodrošinātu šāda strīdu izšķiršanas 
mehānisma pievilcību pušu starpā; ņemot 
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jāapsver bezmaksas shēmas ieviešana
patērētājiem;

to vērā, aicina Komisiju ierosināt tādas 
sistēmas ieviešanu, kas patērētājiem 
pieejama bez maksas;

Or. el

Grozījums Nr. 48
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
6. punkts – 5. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– bezmaksas piekļuve: ir jārisina ar ADR
izmaksām saistītās problēmas, lai 
nodrošinātu šāda strīdu izšķiršanas 
mehānisma pievilcību pušu starpā; ir
jāapsver bezmaksas shēmas ieviešana 
patērētājiem;

– finansēšana: ir jārisina ar ADR
izmaksām saistītās problēmas, lai 
nodrošinātu šāda strīdu izšķiršanas 
mehānisma pievilcību pušu starpā — tas ir 
īpaši svarīgi, jo ekspertu iesaistīšana var 
radīt ievērojamas izmaksas; jebkurā 
gadījumā patērētājs maksā tikai nelielu 
summu, kuru labvēlīga iznākuma 
gadījumā atmaksā lietā zaudējusī puse;

Or. de

Grozījums Nr. 49
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
6. punkts – 5. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– bezmaksas piekļuve: ir jārisina ar ADR
izmaksām saistītās problēmas, lai 
nodrošinātu šāda strīdu izšķiršanas 
mehānisma pievilcību pušu starpā; ir 
jāapsver bezmaksas shēmas ieviešana 
patērētājiem;

– bezmaksas piekļuve: ir jārisina ar ADR
izmaksām saistītās problēmas, lai 
nodrošinātu šāda strīdu izšķiršanas 
mehānisma pievilcību pušu starpā; ir 
jāapsver bezmaksas shēmas ieviešana 
patērētājiem, paredzot mazturīgākās 
sabiedrības daļas piekļuvi šai shēmai;

Or. el
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Grozījums Nr. 50
Kyriacos Triantaphyllides

Atzinuma projekts
6. punkts – 6. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– brīvība un ārpustiesas raksturs: attiecībā 
uz ADR jāievēro brīvprātīguma princips, 
kura pamatā ir pušu brīvas izvēles 
respektēšana visa procesa laikā, sniedzot 
tām iespēju savas domstarpības jebkurā 
brīdī iesniegt izšķiršanai tiesā; tai nekāda 
gadījumā nav jābūt pirmajam obligātajam 
posmam pirms prasības celšanas tiesā, un 
tās rezultātā pieņemtie lēmumi ir saistoši 
tikai tad, ja puses par tiem ir iepriekš 
informētas un tiem ir skaidri piekritušas;

– brīvība un ārpustiesas raksturs: ADR
jābūt saistošai, sniedzot iesaistītajām 
pusēm iespēju savas domstarpības jebkurā 
brīdī iesniegt izšķiršanai tiesā; tai nekāda 
gadījumā nav jābūt pirmajam obligātajam 
posmam pirms prasības celšanas tiesā, un 
tās rezultātā pieņemtie lēmumi ir saistoši 
tikai tad, ja puses par tiem ir iepriekš 
informētas;

Or. el

Grozījums Nr. 51
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
6. punkts – 6. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– brīvība un ārpustiesas raksturs: attiecībā 
uz ADR jāievēro brīvprātīguma princips, 
kura pamatā ir pušu brīvas izvēles 
respektēšana visa procesa laikā, sniedzot 
tām iespēju savas domstarpības jebkurā 
brīdī iesniegt izšķiršanai tiesā; tai nekāda 
gadījumā nav jābūt pirmajam obligātajam 
posmam pirms prasības celšanas tiesā, un 
tās rezultātā pieņemtie lēmumi ir saistoši 
tikai tad, ja puses par tiem ir iepriekš 
informētas un tiem ir skaidri piekritušas;

– brīvība un ārpustiesas raksturs: attiecībā 
uz ADR jāievēro brīvprātīguma princips, 
kura pamatā ir pušu brīvas izvēles 
respektēšana visa procesa laikā, sniedzot 
tām iespēju savas domstarpības jebkurā 
brīdī iesniegt izšķiršanai tiesā; tai nekāda 
gadījumā nav jābūt pirmajam obligātajam 
posmam pirms prasības celšanas tiesā, un 
tās rezultātā pieņemtie lēmumi ir saistoši 
tikai tad, ja puses par tiem ir iepriekš 
informētas un tiem ir skaidri piekritušas; 
neņemot vērā šādu lēmumu, joprojām 
jāparedz iespēja pusēm izvēlēties lietas 
izskatīšanu tiesā;
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Or. de

Grozījums Nr. 52
Liem Hoang Ngoc

Atzinuma projekts
6. punkts – 6. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– brīvība un ārpustiesas raksturs: attiecībā 
uz ADR jāievēro brīvprātīguma princips, 
kura pamatā ir pušu brīvas izvēles 
respektēšana visa procesa laikā, sniedzot 
tām iespēju savas domstarpības jebkurā 
brīdī iesniegt izšķiršanai tiesā; tai nekāda 
gadījumā nav jābūt pirmajam obligātajam 
posmam pirms prasības celšanas tiesā, un
tās rezultātā pieņemtie lēmumi ir saistoši 
tikai tad, ja puses par tiem ir iepriekš 
informētas un tiem ir skaidri piekritušas;

– brīvība un ārpustiesas raksturs: pusēm, 
kuras izmanto ADR, jābūt iespējai jebkurā 
brīdī izlemt pārtraukt procedūru un savu 
strīdu izšķirt tiesā; līgumiskajās 
vienošanās pušu starpā var paredzēt 
automātisku ADR sistēmas izmantošanu 
strīda gadījumā, ar nosacījumu, ka tas 
nerada šķēršļus nevienai no pusēm sākt 
tiesvedību; ADR rezultātā pieņemtie 
lēmumi ir saistoši tikai tad, ja puses par 
tiem ir iepriekš informētas un tiem ir 
skaidri piekritušas;

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Barbara Weiler

Atzinuma projekts
6. punkts – 6. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– brīvība un ārpustiesas raksturs: attiecībā 
uz ADR jāievēro brīvprātīguma princips, 
kura pamatā ir pušu brīvas izvēles 
respektēšana visa procesa laikā, sniedzot 
tām iespēju savas domstarpības jebkurā 
brīdī iesniegt izšķiršanai tiesā; tai nekāda 
gadījumā nav jābūt pirmajam obligātajam 
posmam pirms prasības celšanas tiesā, un 
tās rezultātā pieņemtie lēmumi ir saistoši 
tikai tad, ja puses par tiem ir iepriekš 
informētas un tiem ir skaidri piekritušas;

– brīvība un ārpustiesas raksturs: attiecībā 
uz ADR jāievēro brīvprātīguma princips, 
kura pamatā ir pušu brīvas izvēles 
respektēšana visa procesa laikā, sniedzot 
tām iespēju savas domstarpības jebkurā 
brīdī iesniegt izšķiršanai tiesā; vienlaikus 
jāapstiprina, ka tiek izrādīti patiesi 
centieni, lai panāktu sekmīgu mediāciju; 
tai nekāda gadījumā nav jābūt pirmajam 
obligātajam posmam pirms prasības 
celšanas tiesā, un tās rezultātā pieņemtie 
lēmumi ir saistoši tikai tad, ja puses par 
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tiem ir iepriekš informētas un tiem ir 
skaidri piekritušas;

Or. de

Grozījums Nr. 54
Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
6. punkts – 7. ievilkums

Atzinuma projekts Grozījums

– samērīguma princips attiecībā uz 
procedūrām, lēmumiem un izmaksām, lai 
nepieļautu, ka to ietekme ir lielāka par 
strīda objektu un būtību; lai mazie un 
vidējie uzņēmumi (MVU) gūtu arī labumu 
no ADR izmantošanas, izmaksām ir jābūt 
samērīgām ar uzņēmuma lielumu;

– samērīguma princips attiecībā uz 
procedūrām, lēmumiem un izmaksām, lai 
nepieļautu, ka to ietekme ir lielāka par 
strīda objektu un būtību; izmaksām jābūt 
samērīgām ar radītajiem zaudējumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Pascal Canfin

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka šādas hartas īstenošana 
nedrīkst aizstāt tiesību aktu pieņemšanu 
ADR jomā, kā minēts 1. punktā;

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Robert Rochefort

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a mudina tās dalībvalstis, kuras vēlas 
darīt vairāk nekā paredzēts vadlīnijās, kas 
izstrādātas kā daļa no topošā Eiropas 
tiesiskā regulējuma; tādēļ ierosina kā 
papildu instrumentu, pamatojoties uz 
dalībvalstīs īstenoto labāko praksi, 
izstrādāt Eiropas hartu par ADR
izmantošanu; šajā nolūkā iesaka izveidot 
ikgadēju mediācijas forumu pieredzes 
apkopošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 57
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju pārskatīt formulējumu 
„ārpustiesas strīdu izšķiršana, lai izšķirtu 
strīdus, kas saistīti ar komercdarījumiem 
un komercpraksi ES”, kas no efektīvas 
saziņas aspekta ir grūti saprotams; iesaka 
vienkāršot šo terminu, vairāk uzsvērt šī 
posma nošķirtību no tiesvedības 
uzsākšanas un precizēt, ka šāda veida 
strīdu izšķiršana attiecas tikai uz strīdiem 
patērētāju tiesību jomā; ierosina 
„patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršana”, 
„mierizlīguma panākšana patērētāju 
strīdos” vai „patērētāju strīdu risināšana 
mediācijas ceļā”;

7. aicina Komisiju pārskatīt formulējumu 
„ārpustiesas strīdu izšķiršana, lai izšķirtu 
strīdus, kas saistīti ar komercdarījumiem 
un komercpraksi ES”, kas no efektīvas 
saziņas aspekta ir grūti saprotams; iesaka 
vienkāršot šo terminu, vairāk uzsvērt šī 
posma nošķirtību no tiesvedības 
uzsākšanas un precizēt, ka šāda veida 
strīdu izšķiršana īpaši attiecas uz strīdiem 
patērētāju tiesību jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 58
Barbara Weiler
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Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju attiecībā uz pārrobežu 
patērētāju strīdiem paredzēt koordinācijas 
struktūras izveidi, lai atvieglotu piekļuvi 
ADR mehānismiem vienas valsts mērogā 
un sekmētu to koordināciju; tāpat rosina 
izveidot vienas pieturas aģentūru un/vai 
nodrošināt vienotu tālruņa numuru Eiropas 
mērogā, lai pilsoņiem atvieglotu piekļuvi 
viņu dalībvalstī vai citās dalībvalstīs 
pastāvošajām ADR shēmām un lai sniegtu 
viņiem skaidras norādes par to 
izmantošanu;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 59
Ashley Fox

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju attiecībā uz pārrobežu 
patērētāju strīdiem paredzēt koordinācijas 
struktūras izveidi, lai atvieglotu piekļuvi 
ADR mehānismiem vienas valsts mērogā 
un sekmētu to koordināciju; tāpat rosina 
izveidot vienas pieturas aģentūru un/vai
nodrošināt vienotu tālruņa numuru
Eiropas mērogā, lai pilsoņiem atvieglotu 
piekļuvi viņu dalībvalstī vai citās 
dalībvalstīs pastāvošajām ADR shēmām un 
lai sniegtu viņiem skaidras norādes par to 
izmantošanu;

8. aicina Komisiju attiecībā uz pārrobežu 
patērētāju strīdiem paredzēt koordinācijas 
struktūras izveidi, lai atvieglotu piekļuvi 
ADR mehānismiem vienas valsts mērogā 
un sekmētu to koordināciju; tāpat rosina 
izveidot tīmekļa vietni visās oficiālajās
Eiropas Savienības valodās, lai pilsoņiem 
atvieglotu piekļuvi viņu dalībvalstī vai 
citās dalībvalstīs pastāvošajām ADR
shēmām un lai sniegtu viņiem skaidras 
norādes par to izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju attiecībā uz pārrobežu 
patērētāju strīdiem paredzēt koordinācijas 
struktūras izveidi, lai atvieglotu piekļuvi 
ADR mehānismiem vienas valsts mērogā 
un sekmētu to koordināciju; tāpat rosina
izveidot vienas pieturas aģentūru un/vai
nodrošināt vienotu tālruņa numuru Eiropas 
mērogā, lai pilsoņiem atvieglotu piekļuvi 
viņu dalībvalstī vai citās dalībvalstīs 
pastāvošajām ADR shēmām un lai sniegtu 
viņiem skaidras norādes par to 
izmantošanu;

8. aicina Komisiju attiecībā uz pārrobežu 
juridiskajiem strīdiem paredzēt 
koordinācijas struktūras izveidi, lai 
atvieglotu piekļuvi ADR mehānismiem 
vienas valsts mērogā un sekmētu to 
koordināciju; tāpat mudina Komisiju
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla mājas 
lapā visās oficiālajās valodās sniegt 
pārskatu par atbilstīgajām dalībvalstu 
procedūrām un publicēt vienotu tālruņa 
numuru Eiropas mērogā, lai pilsoņiem 
atvieglotu piekļuvi viņu dalībvalstī un citās 
dalībvalstīs pastāvošajām ADR shēmām un 
lai sniegtu viņiem skaidras norādes par to 
izmantošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 61
Robert Rochefort

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju atbalstīt, stiprināt un 
sekmēt to šajā jomā darbojošos struktūru 
iespējas, kuras ir pierādījušas savu 
efektivitāti un vērtīgumu, piemēram, 
SOLVIT, Europe Direct, ECC-NET un 
FIN-NET;

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Konstantinos Poupakis
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Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju izveidot tādu 
tiešsaistes platformu pārrobežu strīdu 
gadījumiem, kas sekmē saikni un 
sadarbību strīdu alternatīvā risināšanā 
dalībvalstu līmenī un vienlaikus darbojas 
kā vienas pieturas aģentūra visiem 
patērētājiem;

Or. el

Grozījums Nr. 63
Robert Rochefort

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina Komisiju attiecībā uz patērētāju 
strīdiem pārrobežu e-tirdzniecības jomā 
veikt pasākumus, lai ātri ieviestu 
daudzvalodu platformu, kas ļauj 
patērētājiem risināt strīdus tiešsaistē, 
ņemot vērā, ka minētajai platformai 
jāatbilst kvalitātes standartiem, un tā 
jāveido, pamatojoties uz dalībvalstīs 
pastāvošajām ADR sistēmām;

Or. fr

Grozījums Nr. 64
Robert Rochefort

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c norāda, ka ir svarīgi publicēt 
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informāciju par pastāvošajiem ADR
mehānismiem un vairāk mudināt 
patērētājus un speciālistus tos izmantot kā 
alternatīvu tiesvedībai, tādējādi radot 
iespēju izvairīties no konfrontējošas 
pieejas un paverot izredzes abpusēji 
izdevīgam atrisinājumam;

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Robert Rochefort

Atzinuma projekts
8.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.d uzskata, ka par informācijas 
sniegšanu patērētājiem kopīgi atbild valsts 
iestādes, informācijas un konsultatīvie 
tīkli, regulējošās iestādes un patērētāju 
grupas, un iesaka tām katrai savā 
atbilstīgajā līmenī rīkot informatīvas 
kampaņas un īstenot izmēģinājuma 
projektus šajā jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Robert Rochefort

Atzinuma projekts
8.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.e uzskata, ka par informācijas 
sniegšanu patērētājiem kopīgi atbild valsts 
iestādes un pārstāvības organizācijas, un 
iesaka tām katrai savā atbilstīgajā līmenī 
rīkot informatīvas kampaņas un īstenot 
izmēģinājuma projektus šajā jomā;
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Or. fr

Grozījums Nr. 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. mudina Komisiju izveidot daudzvalodu 
Eiropas tīmekļa vietni mediācijas jomā, 
kurā jebkurš patērētājs varētu uzdot savus 
jautājumus un saņemt informāciju 
attiecībā uz to, kā rīkoties mediācijas 
gadījumā, un par sekām, kas no tās izriet, 
un uzzināt savas tiesības un pienākumus;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 68
Barbara Weiler

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. mudina Komisiju izveidot daudzvalodu 
Eiropas tīmekļa vietni mediācijas jomā, 
kurā jebkurš patērētājs varētu uzdot savus 
jautājumus un saņemt informāciju attiecībā 
uz to, kā rīkoties mediācijas gadījumā, un 
par sekām, kas no tās izriet, un uzzināt 
savas tiesības un pienākumus;

9. pauž kritisku nostāju attiecībā uz 
Komisijas pašreizējo nesistemātisko ADR
datubāzi; mudina Komisiju izveidot 
daudzvalodu Eiropas tīmekļa vietni 
mediācijas jomā, kurā jebkurš patērētājs 
varētu uzdot savus jautājumus un saņemt 
informāciju attiecībā uz to, kā rīkoties 
mediācijas gadījumā, un par sekām, kas no 
tās izriet, un uzzināt savas tiesības un 
pienākumus; uzsver, ka patērētāju 
interesēs īpaša uzmanība būtu jāvelta ērti 
lietojama un pārskatāma tiešsaistes 
portāla izveidei;

Or. de
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Grozījums Nr. 69
Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. mudina Komisiju izveidot daudzvalodu 
Eiropas tīmekļa vietni mediācijas jomā, 
kurā jebkurš patērētājs varētu uzdot savus 
jautājumus un saņemt informāciju 
attiecībā uz to, kā rīkoties mediācijas 
gadījumā, un par sekām, kas no tās izriet, 
un uzzināt savas tiesības un pienākumus;

9. mudina Komisiju, pamatojoties uz 
pastāvošajām datubāzēm un tīkliem, 
izveidot daudzvalodu Eiropas tīmekļa 
vietni ADR jomā, kurā jebkurš patērētājs 
varētu saņemt informāciju par ADR norisi
un par sekām, kas no tās izriet, un uzzināt 
savas tiesības un pienākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Toine Manders

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka patērētājiem jābūt iespējai 
iegūt visu ar ADR saistīto tiešsaistē 
pieejamo informāciju, kas pienācīgi 
pārtulkota attiecīgajā valodā, izmantojot 
viegli pieejamus un ērti lietojamus 
tiešsaistes tulkošanas rīkus;

Or. nl

Grozījums Nr. 71
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Atzinuma projekts
10. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka patērētāju informēšana par 
ADR esamību pirms patērētāja strīdu 
rašanās ir būtiska; ierosina, ka šāda 
„iepriekšēja informēšana” tiek īstenota, 
iekļaujot atsauci par iespēju izmantot ADR
visos līgumdokumentos, un attiecībā uz 
profesionāļiem, kuriem ir šāda iespēja, 
pievienojot kontaktpersonas koordinātas un 
šo ADR shēmu sūdzību iesniegšanas 
kārtību;

10. uzsver, ka patērētāju informēšana par 
ADR esamību pirms patērētāja strīdu
rašanās ir būtiska; iesaka, ka šāda 
„iepriekšēja informēšana” tiek īstenota, 
iekļaujot atsauci par iespēju izmantot ADR
visos līgumdokumentos, un attiecībā uz 
profesionāļiem, kuriem ir šāda iespēja, 
pievienojot kontaktpersonas koordinātas un 
šo ADR shēmu sūdzību iesniegšanas 
kārtību, tomēr, piemērojot šo prasību, 
būtu jāizvairās no papildu izmaksām un 
birokrātijas;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka patērētāju informēšana par 
ADR esamību pirms patērētāja strīdu
rašanās ir būtiska; ierosina, ka šāda 
„iepriekšēja informēšana” tiek īstenota, 
iekļaujot atsauci par iespēju izmantot ADR
visos līgumdokumentos, un attiecībā uz 
profesionāļiem, kuriem ir šāda iespēja, 
pievienojot kontaktpersonas koordinātas un 
šo ADR shēmu sūdzību iesniegšanas 
kārtību; 

10. uzsver, ka patērētāju informēšana par 
ADR esamību pirms juridiska strīda
rašanās ir būtiska; ierosina, ka šāda 
„iepriekšēja informēšana” tiek īstenota, 
iekļaujot atsauci par iespēju izmantot ADR
visos līgumdokumentos, un attiecībā uz 
profesionāļiem, kuriem ir šāda iespēja, 
pievienojot kontaktpersonas koordinātas un 
šo ADR shēmu sūdzību iesniegšanas 
kārtību;

Or. de

Grozījums Nr. 73
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
10. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka patērētāju informēšana par 
ADR esamību pirms patērētāja strīdu 
rašanās ir būtiska; ierosina, ka šāda 
„iepriekšēja informēšana” tiek īstenota, 
iekļaujot atsauci par iespēju izmantot ADR
visos līgumdokumentos, un attiecībā uz 
profesionāļiem, kuriem ir šāda iespēja, 
pievienojot kontaktpersonas koordinātas un 
šo ADR shēmu sūdzību iesniegšanas 
kārtību;

10. uzsver, ka patērētāju informēšana par 
ADR esamību pirms patērētāja strīdu 
rašanās ir būtiska; uzstāj, ka šajā saistībā 
jāpalielina uzņēmumu un 
uzņēmējdarbības organizāciju atbildība; 
uzskata, ka uzņēmumu un uzņēmēju 
apvienību pienākums ir informēt 
patērētājus par pieejamajiem ADR
mehānismiem; ierosina, ka šāda 
„iepriekšēja informēšana” tiek īstenota, 
iekļaujot atsauci par iespēju izmantot ADR
visos līgumdokumentos, un attiecībā uz 
profesionāļiem, kuriem ir šāda iespēja, 
pievienojot kontaktpersonas koordinātas un 
šo ADR shēmu sūdzību iesniegšanas 
kārtību;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka patērētāju informēšana par 
ADR esamību pirms patērētāja strīdu 
rašanās ir būtiska; ierosina, ka šāda 
„iepriekšēja informēšana” tiek īstenota, 
iekļaujot atsauci par iespēju izmantot ADR
visos līgumdokumentos, un attiecībā uz 
profesionāļiem, kuriem ir šāda iespēja, 
pievienojot kontaktpersonas koordinātas un 
šo ADR shēmu sūdzību iesniegšanas 
kārtību;

10. uzsver, ka patērētāju informēšana par 
ADR esamību un tās priekšrocībām pirms 
patērētāja strīdu rašanās ir būtiska; 
ierosina, ka šāda „iepriekšēja informēšana” 
tiek īstenota, iekļaujot atsauci par iespēju 
izmantot ADR visos līgumdokumentos, un 
attiecībā uz profesionāļiem, kuriem ir šāda 
iespēja, pievienojot kontaktpersonas 
koordinātas un šo ADR shēmu sūdzību 
iesniegšanas kārtību;

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Liem Hoang Ngoc

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver patērētāju grupu nozīmi 
informēšanas kampaņās par 
pastāvošajiem ADR mehānismiem un 
norādot patērētājiem, kas vēršas pie šīm 
grupām saistībā ar patērētāju strīdiem, uz 
minētajiem mehānismiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 76
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a aicina Komisiju sadarbībā ar 
dalībvalstīm rīkot informēšanas 
kampaņas, kuru mērķis ir izglītot 
patērētājus un uzņēmējus un vairot viņu 
izpratni par šādas institūcijas 
izmantošanas priekšrocībām;

Or. el

Grozījums Nr. 77
Anna Maria Corazza Bildt

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. ierosina tirdzniecības kamerām, kā arī 
citām profesionālām organizācijām
noteikt pienākumu informēt uzņēmumus 

11. ierosina tirdzniecības kamerām, kā arī 
dalībvalstu un ES līmeņa jumta 
organizācijām noteikt pienākumu informēt 
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par ADR mehānismu esamību, par 
ieguvumiem, ko var sniegt to izmantošana, 
īpaši attiecībā uz to iespējām samazināt 
tiesvedības izdevumus, kā arī attiecībā uz 
uzņēmuma radīto tēlu un, visbeidzot, par 
iespēju, ko tie sniedz saistībā ar 
tirdzniecības attiecību atjaunošanu starp 
pusēm pretēji šķīrējtiesas nolēmumam vai 
tiesas spriedumam;

uzņēmumus par ADR mehānismu esamību, 
par ieguvumiem, ko var sniegt to 
izmantošana, īpaši attiecībā uz to iespējām 
samazināt tiesvedības izdevumus, kā arī 
attiecībā uz uzņēmuma radīto tēlu un, 
visbeidzot, par iespēju, ko tie sniedz 
saistībā ar tirdzniecības attiecību 
atjaunošanu starp pusēm pretēji šķīrējtiesas 
nolēmumam vai tiesas spriedumam;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. ierosina tirdzniecības kamerām, kā arī 
citām profesionālām organizācijām noteikt 
pienākumu informēt uzņēmumus par ADR
mehānismu esamību, par ieguvumiem, ko 
var sniegt to izmantošana, īpaši attiecībā uz 
to iespējām samazināt tiesvedības 
izdevumus, kā arī attiecībā uz uzņēmuma 
radīto tēlu un, visbeidzot, par iespēju, ko 
tie sniedz saistībā ar tirdzniecības attiecību 
atjaunošanu starp pusēm pretēji šķīrējtiesas 
nolēmumam vai tiesas spriedumam;

11. atzīst, ka viens no galvenajiem 
šķēršļiem ADR sistēmu izmantošanai ir 
uzņēmumu nevēlēšanās iesaistīties šādos 
mehānismos; ierosina, ka tirdzniecības 
kamerām, kā arī citām profesionālām 
organizācijām noteikt pienākumu informēt 
uzņēmumus par ADR mehānismu esamību, 
par ieguvumiem, ko var sniegt to 
izmantošana, īpaši attiecībā uz to iespējām 
samazināt tiesvedības izdevumus, kā arī 
attiecībā uz uzņēmuma radīto tēlu un, 
visbeidzot, par iespēju, ko tie sniedz 
saistībā ar tirdzniecības attiecību, kuru 
pamatā ir uzticēšanās, atjaunošanu starp 
pusēm pretēji šķīrējtiesas nolēmumam vai 
tiesas spriedumam;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Anna Maria Corazza Bildt
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Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. iesaka, kā iespējamu pamudinājumu 
uzņēmumiem, ieviest Eiropas mērogā 
kvalitātes marķējumu attiecībā uz 
mediāciju patērētāju strīdu jomā, kas 
atbilstu labākās prakses pamatnostādnēm.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 80
Ashley Fox

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. iesaka, kā iespējamu pamudinājumu 
uzņēmumiem, ieviest Eiropas mērogā 
kvalitātes marķējumu attiecībā uz 
mediāciju patērētāju strīdu jomā, kas 
atbilstu labākās prakses pamatnostādnēm.

12. iesaka, kā iespējamu pamudinājumu 
uzņēmumiem, ieviest Eiropas mērogā 
kvalitātes marķējumu attiecībā uz 
mediāciju patērētāju strīdu jomā, kas 
atbilstu labākās prakses pamatnostādnēm; 
saistībā ar šo priekšlikumu jāveic izmaksu 
un ieguvumu analīze.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Robert Rochefort

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. iesaka, kā iespējamu pamudinājumu 
uzņēmumiem, ieviest Eiropas mērogā 
kvalitātes marķējumu attiecībā uz 
mediāciju patērētāju strīdu jomā, kas 
atbilstu labākās prakses pamatnostādnēm.

12. iesaka, kā iespējamu pamudinājumu 
uzņēmumiem, ieviest Eiropas mērogā 
kvalitātes marķējumu attiecībā uz 
mediāciju patērētāju strīdu jomā, kas 
atbilstu labākās prakses pamatnostādnēm; 
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lai patērētāji varētu ātri konstatēt, kuri 
uzņēmumi ir iesaistījušies ADR sistēmās.

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. iesaka, kā iespējamu pamudinājumu 
uzņēmumiem, ieviest Eiropas mērogā 
kvalitātes marķējumu attiecībā uz 
mediāciju patērētāju strīdu jomā, kas 
atbilstu labākās prakses pamatnostādnēm.

12. iesaka, kā iespējamu pamudinājumu 
uzņēmumiem, ieviest Eiropas mērogā
kvalitātes marķējumu attiecībā uz 
mediāciju patērētāju strīdu jomā, kas 
atbilstu labākās prakses pamatnostādnēm; 
uzsver, ka Komisijai jānodrošina 
marķējuma pareiza izmantošana un 
ieviešana.

Or. en


