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Grozījums 124
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
1. atsauce

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 114. un 169. pantu,

Or. en

Grozījums 125
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Normatīvās rezolūcijas projekts
 2. atsauce

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

- ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 294.panta 2.punktu un 
114. pantu, saskaņā ar kuru Komisija 
iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C7-
0454/2011),

- ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 294.panta 2.punktu, kā 
arī 114. un 169. pantu, saskaņā ar kuru 
Komisija iesniegusi priekšlikumu 
Parlamentam (C7-0454/2011),

Or. en

Grozījums 126
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
1.apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 169. panta 1. punktā un 169. panta 
2. punkta a) apakšpunktā ir paredzēts, ka 
Savienībai jāveicina augsta patērētāju 
aizsardzības līmeņa sasniegšana, veicot 
114. pantā noteiktos pasākumus. Eiropas 

(1) Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 169. panta 1. punktā un 169. panta 
2. punkta a) apakšpunktā ir paredzēts, ka 
Savienībai jāveicina augsta patērētāju 
aizsardzības līmeņa sasniegšana veicot, 
cita starpā, 114. pantā noteiktos 
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Savienības Pamattiesību hartas 38. pantā ir 
paredzēts, ka Savienības politika nodrošina 
augstu patērētāju tiesību aizsardzības 
līmeni.

pasākumus. Eiropas Savienības 
Pamattiesību Hartas 38.pants paredz, ka 
Savienības politika nodrošina augstu 
patērētāju tiesību aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums 127
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
2. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(2 a) Sūdzību gadījumā saistībā ar 
tirgotāju preču pārdošanu vai 
pakalpojumu sniegšanu klientiem 
vienmēr vispirms vajadzētu vērsties pie 
attiecīgā tirgotāja vai pakalpojumu 
sniedzēja, lai apspriestu savu sūdzību un 
problēmu vispirms mēģinātu risināt 
divpusējās sarunās. Daudzos gadījumos 
patērētāju problēmas jau pirms tam 
varētu atrisināt šādā veidā.

Or. de

Pamatojums

ADR struktūru darba atvieglošanai šī iepriekš noteiktā prasība ir obligāti nepieciešama.

Grozījums 128
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
 2. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(2. a) Labākai iekšējā tirgus darbībai un 
iekšējā tirgus vienotībai, ir būtiski, lai 
tiktu uzlabota pilsoņu uzticēšanās šim 
tirgum, it īpaši, izskaidrojot patērētāju 
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tiesības un šo tiesību aizsardzību.

Or. en

Grozījums 129
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
2. b apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(2.b) Garantijas, ka patērētāji varēs preču 
pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas 
izraisītus pārrobežu strīdus atrisināt 
vienkārši, efektīvi, lietderīgi un lēti, sniegs 
patērētajiem ieguvumus, un, līdz ar to, 
veicinās viņu paļāvību uz iekšējo tirgu. 
Tas attiecas uz darījumu veikšanu gan 
bezsaistē, gan tiešsaistē.

Or. en

Grozījums 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
3.apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(3) Alternatīva strīdu izšķiršana (ADR) ir 
vienkārša, ātra un lēta iespēja izšķirt 
patērētāju un tirgotāju strīdus ārpustiesas 
kārtībā. Tomēr alternatīvā strīdu izšķiršana 
nav vēl pietiekami attīstīta visā Eiropas 
Savienībā. Ja patērētājiem jāizmanto viss 
potenciāls, ko nodrošina alternatīvā strīdu 
izšķiršana, ir nepieciešams, lai visu ar 
patērētāju tiesībām saistīto strīdu 
risināšanai viņu rīcībā būtu attiecīgas 
procedūras, lai tām būtu samērīgs 
kvalitātes līmenis un patērētāji un tirgotāji 
būtu par tām informēti. Turklāt ir 

(3) Alternatīva strīdu izšķiršana (ADR) ir 
vienkārša, ātra un lēta iespēja izšķirt 
patērētāju un tirgotāju strīdus ārpustiesas 
kārtībā, ko pirms tam nav bijis iespējams
atrisināt divpusējās sarunās. Tomēr 
alternatīvā strīdu izšķiršana nav vēl 
pietiekami attīstīta visā Eiropas Savienībā. 
Ja patērētājiem jāizmanto viss potenciāls, 
ko nodrošina alternatīvā strīdu izšķiršana, 
ir nepieciešams, lai visu ar patērētāju 
tiesībām saistīto strīdu risināšanai viņu 
rīcībā būtu attiecīgas procedūras, lai tām 
būtu samērīgs kvalitātes līmenis un 
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nepieciešams, lai ADR struktūras 
rezultatīvi strādātu ar pārrobežu strīdiem.

patērētāji un tirgotāji būtu par tām 
informēti. Turklāt ir nepieciešams, lai ADR 
struktūras rezultatīvi strādātu ar pārrobežu 
strīdiem.

Or. de

Grozījums 131
Ashley Fox

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
3. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(3) Alternatīva strīdu izšķiršana ir 
vienkāršs, ātrs un lēts veids, kā ārpus tiesas 
izšķirt strīdus starp patērētājiem un 
tirgotājiem. Tomēr alternatīva strīdu 
izšķiršana vēl nav pietiekami attīstīta visā 
Eiropas Savienībā. Lai patērētāji varētu 
pilnībā izmantot alternatīvas strīdu 
izšķiršanas iespējas, ir jānodrošina, ka tā ir 
pieejama patērētāju visu veidu strīdu 
izšķiršanai, ka ADR procedūru kvalitātes 
līmenis ir vienmērīgs un ka patērētāji un 
tirgotāji ir informēti par šīm procedūrām. 
Tāpat ADR iestādēm ir efektīvi jārisina 
pārrobežu strīdi.

(3) Alternatīva strīdu izšķiršana ir 
vienkāršs, ātrs un lēts veids, kā ārpus tiesas 
izšķirt strīdus starp patērētājiem un 
tirgotājiem. Tomēr alternatīva strīdu 
izšķiršana vēl nav pietiekami attīstīta visā 
Eiropas Savienībā. Lai uzlabotu vienotā 
tirgus darbību, ir jānodrošina, ka tā ir 
pieejama patērētāju visu veidu strīdu 
izšķiršanai, ka ADR procedūru kvalitātes 
līmenis ir vienmērīgs un ka patērētāji un 
tirgotāji ir informēti par šīm procedūrām. 
Tāpat ADR iestādēm ir efektīvi jārisina 
pārrobežu strīdi.

Or. en

Pamatojums

ADR izveide uzlabos vienotā tirgus darbību, bet tas nenozīmē, ka ADR izveide ļaus 
patērētājiem pilnībā izmantot vienotā tirgus iespējas.

Grozījums 132
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
 3. a apsvērums (jauns)
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(3.a) Dalībvalstu ADR mehānismu 
pārrobežu darījumu jomā pārklājuma, 
kvalitātes un informētības 
nevienmērīgums pieprasa rīcību 
Savienības līmenī. Šai direktīvai būtu 
jānosaka ADR iestāžu minimālie 
kvalitātes standarti. Tai nav jāattur 
dalībvalstis pieņemt vai saglabāt spēkā 
noteikumus, kas pārsniedz šajā direktīvā 
noteikto.

Or. en

Grozījums 133
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
3. b apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(3.b) Lai patērētāji varētu pilnībā 
izmantot iekšējā tirgus iespējas, ADR ir 
jābūt izmantojamam visu veidu pārrobežu 
strīdiem, kas ietverti šajā direktīvā, ADR 
procedūrām viscaur Savienībā jāatbilst 
minimālajiem kvalitātes standartiem, kā 
arī patērētājiem un tirgotājiem ir jābūt 
informētiem par šādu procedūru esamību. 
Dēļ pārrobežu tirdzniecības un personu 
pārvietošanās pieauguma ir arī svarīgi, lai 
ADR iestādes pārrobežu strīdus risinātu 
efektīvi. 

Or. en

Grozījums 134
Konstantinos Poupakis

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
4. a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Sadrumstalotība dalībvalstu ADR 
mehānismos pārklājuma, kvalitātes un 
sabierdiskās parzināšanas aspektos rada 
šķēršļus vienotajam tirgum. Kā rezultātā, 
daudzi patērētāji atturas no pārrobežu 
darījumu veikšanas un izrāda 
neuzticēšanos, kaut gan strīdi ar 
tirgotājiem varētu būt viegli, ātri un lēti 
atrisināmi. Augstākminēto iemeslu dēļ, 
vietās, kur nav pietiekamas pieejas 
kvalitatīvām ADR procedūrām, tirgotāji 
varētu atturēties no parrobežu darījumiem 
ar patērētājiem. Turklāt, dalībvalstīs, kur 
ir zema ADR procedūru kvalitāte, 
strādājošajiem tirgotājiem ir pazemināta 
konkurētspēja salīdzinot ar valstīm, kur ir 
pieejamas kvalitatīvas ADR procedūras, jo 
pēdējie spēj atrisināt patērētāju strīdus 
ātrāk un lētāk. 

Or. el

Grozījums 135
Ashley Fox

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
6. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(6) Labi funkcionējošu alternatīvas strīdu 
izšķiršanas attīstība Eiropas Savienībā ir 
vajadzīga, lai vairotu patērētāju uzticību 
iekšējam tirgum, tostarp e-komercijas 
jomā. Šai attīstībai ir jābalstītās uz 
dalībvalstīs jau esošajām ADR procedūrām, 
un tā ir jāīsteno saskaņā ar dalībvalstu 
juridiskajām tradīcijām.

(6) Labi funkcionējošu alternatīvas strīdu 
izšķiršanas attīstība Eiropas Savienībā 
palīdzēs vairot patērētāju uzticību 
vienotajam tirgum, tostarp e-komercijas 
jomā. Šai attīstībai ir jābalstītās uz 
dalībvalstīs jau esošo ADR procedūru 
dažādību, kas ir efektīvas, izšķirot strīdus 
starp tirgotājiem un patērētājiem. Šāda 
attīstība ir jāīsteno saskaņā ar dalībvalstu
juridiskajām tradīcijām.

Or. en
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Pamatojums

ADR tīkla attīstībai viscaur ES ir jābalstās uz ADR sistēmām, kuras dalībvalstīs jau ir 
izveidotas. Esošās ADR sistēmas, kas ir efektīvas un atbilst kvalitātes kritērijiem, bieži vien 
atšķiras pēc to īpašajiem raksturlielumiem un šīs dažādības ievērošanai ir jābūt šādas 
attīstības pamatā.

Grozījums 136
Robert Rochefort

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
7. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro gadījumos, 
kad starp patērētājiem un tirgotājiem ir 
izcēlušies līgumstrīdi saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
visās ekonomikas nozarēs. Tai būtu 
jāattiecas gan uz tādām sūdzībām, ko 
patērētāji iesnieguši pret tirgotājiem, gan 
uz tādām, ko tirgotāji iesnieguši pret 
patērētājiem. Šī direktīva nebūtu 
jāpiemēro gadījumos, kad strīdi izcēlušies 
starp tirgotājiem; tomēr tam nevajadzētu 
atturēt dalībvalstis pieņemt vai saglabāt 
spēkā noteikumus attiecībā uz procedūrām 
šādu strīdu izšķiršanai ārpus tiesas.

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro gadījumos, 
kad starp patērētājiem un tirgotājiem ir 
izcēlušies līgumstrīdi saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
visās ekonomikas nozarēs. Tā būtu 
piemērojama tādām sūdzībām, ko 
patērētāji iesnieguši pret tirgotājiem. Šī 
direktīva nebūtu jāpiemēro ne sūdzībām, 
ko tirgotāji iesnieguši pret patērētājiem, 
ne gadījumos, kad strīdi izcēlušies starp 
tirgotājiem; tomēr tam nevajadzētu atturēt 
dalībvalstis pieņemt vai saglabāt spēkā 
noteikumus attiecībā uz procedūrām šādu 
strīdu izšķiršanai ārpus tiesas.

Or. fr

Grozījums 137
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
7. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(7) Šai direktīvai būtu jāattiecas uz 
patērētāju un tirgotāju līgumiskiem 
strīdiem, kas neatkarīgi no attiecīgās 
saimnieciskās darbības jomas rodas 

(7) Šai direktīvai būtu jāattiecas uz 
patērētāju un tirgotāju līgumiskiem 
strīdiem, kas neatkarīgi no attiecīgās 
saimnieciskās darbības jomas rodas 
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saistībā ar preču pārdošanu vai 
pakalpojumu sniegšanu. Turklāt 
nevajadzētu būt svarīgi, vai strīdi attiecas 
uz patērētāju sūdzībām par tirgotājiem vai 
tirgotāju sūdzībām par patērētājiem. 
Tirgotāju savstarpējiem strīdiem šī 
direktīva nebūtu piemērojama; tomēr tai 
nevajadzētu arī atturēt dalībvalstis ieviest 
vai saglabāt noteikumus par šādu strīdu 
izšķiršanu ārpustiesas kārtībā.

saistībā ar preču pārdošanu vai 
pakalpojumu sniegšanu, izņemot 
vispārējas nozīmes pakalpojumus 
(sabiedriskos pakalpojumus). Turklāt 
nevajadzētu būt svarīgi, vai strīdi attiecas 
uz patērētāju sūdzībām par tirgotājiem vai 
tirgotāju sūdzībām par patērētājiem. 
Tirgotāju savstarpējiem strīdiem šī 
direktīva nebūtu piemērojama; tomēr tai 
nevajadzētu arī atturēt dalībvalstis ieviest 
vai saglabāt noteikumus par šādu strīdu 
izšķiršanu ārpustiesas kārtībā.

Or. de

Grozījums 138
Ashley Fox

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
7. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro gadījumos, 
kad starp patērētājiem un tirgotājiem ir 
izcēlušies līgumstrīdi saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
visās ekonomikas nozarēs. Tai būtu 
jāattiecas gan uz tādām sūdzībām, ko 
patērētāji iesnieguši pret tirgotājiem, gan 
arī uz tādām, ko tirgotāji iesnieguši pret 
patērētājiem. Šī direktīva nebūtu jāpiemēro 
gadījumos, kad strīdi izcēlušies starp 
tirgotājiem; tomēr tam nevajadzētu atturēt 
dalībvalstis pieņemt vai saglabāt spēkā 
noteikumus attiecībā uz procedūrām šādu 
strīdu izšķiršanai ārpus tiesas. 

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro gadījumos, 
kad starp patērētājiem un tirgotājiem ir 
izcēlušies līgumstrīdi saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
visās ekonomikas nozarēs. Tai būtu 
jāattiecas arī uz strīdiem, kas rodas no 
digitāla satura pārdošanas vai sniegšanas 
par atlīdzību. Šī direktīva būtu jāpiemēro
sūdzību gadījumā, ko iesnieguši patērētāji 
pret tirgotājiem. Tā nebūtu jāpiemēro 
sūdzību gadījumā, ko iesnieguši tirgotāji 
pret patērētājiem. Šī direktīva nebūtu 
jāpiemēro gadījumos, kad strīdi izcēlušies 
starp tirgotājiem; tomēr tam nevajadzētu 
atturēt dalībvalstis pieņemt vai saglabāt 
spēkā noteikumus attiecībā uz procedūrām 
šādu strīdu izšķiršanai ārpus tiesas.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams paskaidrot, ka digitālais saturs ir ietverts. Ņemot vērā, ka liels skaits ADR 
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sniedzēju tika izveidoti, reaģējot uz varas līdzsvara trūkumu starp patērētājiem un 
tirgotājiem, būtu nepareizi pieprasīt šādām iestādēm pieņemt izskatīšanai strīdus, kurus 
ierosinājuši tirgotāji pret patērētājiem. ADR nevar tikt izmantots, lai atgūtu parādus.

Grozījums 139
Konstantinos Poupakis

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro gadījumos, 
kad starp patērētājiem un tirgotājiem ir 
izcēlušies līgumstrīdi saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
visās ekonomikas nozarēs. Tai būtu 
jāattiecas gan uz tādām sūdzībām, ko 
patērētāji iesnieguši pret tirgotājiem, gan 
uz tādām, ko tirgotāji iesnieguši pret 
patērētājiem. Šī direktīva nebūtu jāpiemēro 
gadījumos, kad strīdi izcēlušies starp 
tirgotājiem; tomēr tam nevajadzētu atturēt 
dalībvalstis pieņemt vai saglabāt spēkā 
noteikumus attiecībā uz procedūrām šādu 
strīdu izšķiršanai ārpus tiesas.

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro gadījumos, 
kad starp patērētājiem un tirgotājiem ir 
izcēlušies līgumstrīdi saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
visās ekonomikas nozarēs, tai skaitā visus 
privātos un valsts piegādātājus. Tai būtu 
jāattiecas gan uz tādām sūdzībām, ko 
patērētāji iesnieguši pret tirgotājiem, gan 
uz tādām, ko tirgotāji iesnieguši pret 
patērētājiem. Šī direktīva nebūtu jāpiemēro 
gadījumos, kad strīdi izcēlušies starp 
tirgotājiem; tomēr tam nevajadzētu atturēt 
dalībvalstis pieņemt vai saglabāt spēkā 
noteikumus attiecībā uz procedūrām šādu 
strīdu izšķiršanai ārpus tiesas.

Or. el

Grozījums 140
Louis Grech

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
7. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro gadījumos, 
kad starp patērētājiem un tirgotājiem ir 
izcēlušies līgumstrīdi saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro gadījumos, 
kad starp patērētājiem un tirgotājiem ir 
izcēlušies līgumstrīdi, ko ierosinājuši
patērētāji pret tirgotājiem, saistībā ar preču 
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visās ekonomikas nozarēs. Tai būtu 
jāattiecas gan uz tādām sūdzībām, ko 
patērētāji iesnieguši pret tirgotājiem, gan
arī uz tādām, ko tirgotāji iesnieguši pret 
patērētājiem. Šī direktīva nebūtu 
jāpiemēro gadījumos, kad strīdi izcēlušies 
starp tirgotājiem; tomēr tam nevajadzētu 
atturēt dalībvalstis pieņemt vai saglabāt 
spēkā noteikumus attiecībā uz procedūrām 
šādu strīdu izšķiršanai ārpus tiesas.

pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu gan 
bezsaistē, gan tiešsaistē, ieskaitot digitāla 
satura piegādi pret atlīdzību, visās 
ekonomikas nozarēs. Tai būtu jāattiecas 
gan uz tādām sūdzībām, ko patērētāji 
iesnieguši pret tirgotājiem, gan uz tādām, 
ko tirgotāji iesnieguši pret patērētājiem. Šī 
direktīva nebūtu jāpiemēro attiecībā uz 
vispārējiem pakalpojumiem, kam nav 
ekonomisks saturs un kas netiek sniegti, 
lai gūtu finansiālu labumu. Šī direktīva 
nebūtu jāpiemēro attiecībā uz jebkādiem
tirgotāju pret patērētājiem vērstiem 
strīdiem vai sūdzībām, vai strīdiem starp 
tirgotājiem; tomēr, šai direktīvai 
nevajadzētu atturēt dalībvalstis pieņemt vai 
saglabāt spēkā noteikumus attiecībā uz 
procedūrām šādu strīdu izšķiršanai ārpus 
tiesas.

Or. en

Grozījums 141
Bernadette Vergnaud

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
7. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro gadījumos, 
kad starp patērētājiem un tirgotājiem ir 
izcēlušies līgumstrīdi saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
visās ekonomikas nozarēs. Tai būtu 
jāattiecas gan uz tādām sūdzībām, ko 
patērētāji iesnieguši pret tirgotājiem, gan 
uz tādām, ko tirgotāji iesnieguši pret 
patērētājiem. Šī direktīva nebūtu jāpiemēro 
gadījumos, kad strīdi izcēlušies starp 
tirgotājiem; tomēr tam nevajadzētu atturēt 
dalībvalstis pieņemt vai saglabāt spēkā 
noteikumus attiecībā uz procedūrām šādu 
strīdu izšķiršanai ārpus tiesas.

(7) Šī direktīva būtu jāpiemēro sūdzībām, 
kas saistītas ar līgumstrīdiem un ko 
iesnieguši patērētāji pret tirgotājiem 
saistībā ar preču pārdošanu vai 
pakalpojumu sniegšanu visās ekonomikas 
nozarēs, kā arī tiešsaistes pārdošanas 
gadījumos, tai skaitā attiecībā uz digitāla 
satura precēm un pakalpojumiem. Šī 
direktīva nebūtu jāpiemēro
nesaimnieciskiem vispārējas nozīmes 
pakalpojumiem vai pakalpojumiem, ko 
sniedz veselības aprūpes speciālisti, lai 
noteiktu, saglabātu vai atjaunotu pacienta
veselības stāvokli, tostarp recepšu 
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medikamentu un medicīnas līdzekļu 
izsniegšanai un piegādei. Šī direktīva 
nebūtu jāpiemēro sūdzībām, ko tirgotāji 
iesnieguši pret patērētājiem, vai
gadījumos, kad strīdi izcēlušies starp 
tirgotājiem; tomēr tam nevajadzētu atturēt 
dalībvalstis pieņemt vai saglabāt spēkā 
noteikumus attiecībā uz procedūrām šādu 
strīdu izšķiršanai ārpus tiesas.

Or. fr

Grozījums 142
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
7.a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(7a) Iesākumā patērētāji būtu jāmudina 
vērsties tieši pie tirgotāja vai pie tirgotāja 
pārvaldītas sūdzību apstrādes sistēmas, lai 
mēģinātu rast risinājumu miermīlīgā 
veidā. Ja rodas domstarpības, šis varētu 
būt ātrs patērētāju strīdu risināšanas 
veids, pat ja tam būtu jānosaka laika 
ierobežojums.

Or. fr

Grozījums 143
Philippe Juvin

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
8. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(8) Termina “patērētājs” definīcijai būtu 
jāattiecas uz fiziskām personām, kuras 
rīkojas nesaistīti ar komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju. Tomēr, ja noslēgtā līguma 

(8) Termina “patērētājs” definīcijai būtu 
jāattiecas uz fiziskām personām, kuras 
rīkojas nesaistīti ar komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju.



PE489.695v01-00 14/146 AM\903359LV.doc

LV

mērķis ir daļēji saistīts un daļēji nesaistīts 
ar personas komercdarbību (divējāda 
lietojuma līgumi) un ar komercdarbību 
saistītais mērķis ir tik ierobežots, ka nav 
dominējošs kopējā piegādes kontekstā, arī 
šāda persona būtu jāuzskata par 
patērētāju.

Or. en

Pamatojums

Patērētāja jēdziena definīcijas paplašinājums līdz divējāda lietojuma līgumiem (līgumi, kas 
noslēgti gan personas komercdarbības nolūkā, gan ārpus tā) ir mulsinošs, it īpaši, ja 4. (a) 
pantā sniegtā patērētāja definīcija skaidri norāda, ka patērētājs ir "jebkura fiziska persona, 
kura rīkojas nesaistīti ar komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju."

Grozījums 144
Ashley Fox

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
10. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(10) Šai direktīvai vajadzētu būt 
noteicošākai nekā Savienības tiesību 
aktiem, kuros ir iekļauti noteikumi ar 
mērķi izveidot ADR struktūras kādā 
konkrētā nozarē. Ja tiesību aktos, kas 
attiecas uz konkrētu nozari, ir paredzēta 
šādu struktūru izveide, šai direktīvai 
vajadzētu būt noteicošākai tikai tādā mērā, 
ciktāl minētie tiesību akti nenodrošina 
vismaz līdzvērtīgu patērētāju aizsardzības 
līmeni.

(10) Ja kāds no šīs direktīvas 
noteikumiem konfliktē ar cita konkrētu 
nozari regulējoša Savienības tiesību akta 
noteikumu, šī cita Savienības tiesību akta 
noteikumam ir jābūt noteicošākam un tas 
ir jāpiemēro šajās konkrētajās nozarēs. 
Tomēr, ja šī noteikuma mērķis ir veicināt 
ADR iestāžu izveidi noteiktā sektorā, šīs 
direktīvas atbilstošie noteikumi būs 
noteicoši un tiks piemēroti.

Or. en

Pamatojums

Būtu grūti ieviest prasību salīdzināt patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, kas nodrošināts ar 
atšķirīgu Savienības likumdošanu. Turklāt šai direktīvai ir jābūt noteicošākai par citiem 
konkrētiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, nevis par visiem tieību aktiem to kopumā.
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Grozījums 145
Konstantinos Poupakis

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
10 apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai veicinātu šīs direktīvas 
ieviešanu, Komisijai ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm ir steidzami jāizstrādā 
pamatnostādnes attiecībā uz saskanību 
starp šo direktīvu un citiem Eiropas 
Savienības tiesību aktiem.

Or. el

Grozījums 146
Ashley Fox

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
11. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(11) ADR iestādes ļoti atšķiras ne vien 
Savienībā, bet arī dalībvalstīs. Šai 
direktīvai būtu jāattiecas uz visām 
iestādēm, kas ir izveidotas ilgstošai 
darbībai un piedāvā iespēju izšķirt strīdu, 
piemērojot ADR procedūru. Šķīrējtiesas 
procedūru, kas ad hoc izveidota ārpus ADR
iestades attiecībā uz vienu strīdu starp 
patērētāju un tirgotāju, nevajadzētu uzskatīt 
par ADR procedūru.

(11) ADR iestādes ļoti atšķiras ne vien 
Savienībā, bet arī dalībvalstīs. Šai 
direktīvai būtu jāattiecas uz visām 
iestādēm, kas ir izveidotas ilgstošai 
darbībai, lai izšķirtu strīdu starp
patērētāju un tirgotāju, kas ir uzskaitīts 
saskaņā ar šīs direktīvas 17.panta 2. 
punktu. Šķīrējtiesas procedūru, kas ad hoc
izveidota ārpus ADR iestades attiecībā uz 
vienu strīdu starp patērētāju un tirgotāju, 
nevajadzētu uzskatīt par ADR procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas noteikumi nedrīkst ietekmēt tos ADR sniedzējus, kas neizvēlas kļūt par ADR 
iestādēm atbilstoši šai direktīvai.
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Grozījums 147
Robert Rochefort

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
12. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(12) Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz tādu 
sūdzību izskatīšanas struktūru 
procedūrām, kurās par strīdu izšķiršanu 
atbildīgās fiziskās personas nodarbina 
tikai attiecīgais tirgotājs, kā arī uz tādu 
sūdzību izskatīšanas sistēmu procedūrām, 
kuras izmanto tirgotājs. Tai nebūtu 
jāattiecas uz tiešām sarunām starp 
iesaistītajām pusēm. Turklāt tai nebūtu 
jāattiecas uz gadījumiem, kad tiesnesis 
cenšas panākt strīda atrisinājumu 
tiesvedībā, kas attiecas uz konkrēto strīdu.

(12) Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz tādu 
sūdzību izskatīšanas struktūru 
procedūrām, kuras izmanto tirgotājs, ne uz 
tiešām sarunām starp iesaistītajām pusēm. 
Turklāt tai nebūtu jāattiecas uz 
gadījumiem, kad tiesnesis cenšas panākt 
strīda atrisinājumu tiesvedībā, kas attiecas 
uz konkrēto strīdu.

Or. fr

Grozījums 148
Philippe Juvin

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
12. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(12) Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz tādu 
strīdu izšķiršanas iestāžu procedūrām, 
kurās par strīdu izšķiršanu atbildīgās 
fiziskās personas nodarbina tikai 
attiecīgais tirgotājs, kā arī uz tādu sūdzību 
izskatīšanas sistēmu procedūrām, kuras 
vada tirgotājs. Tai nebūtu jāattiecas uz 
tiešām sarunām starp iesaistītajām pusēm. 
Turklāt tai nebūtu jāattiecas uz 
gadījumiem, kad tiesnesis cenšas panāk 
strīda atrisinājumu tiesvedībā, kas attiecas 
uz konkrēto strīdu.

(12) Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz tādu 
sūdzību izskatīšanas sistēmu procedūrām, 
kuras vada tirgotājs, ne arī uz tiešām 
sarunām starp iesaistītajām pusēm. Turklāt 
tai nebūtu jāattiecas uz gadījumiem, kad 
tiesnesis cenšas panāk strīda atrisinājumu 
tiesvedībā, kas attiecas uz konkrēto strīdu.
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Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu izslēgt tirgotāju vai "iekšēji" veiktu mediāciju, jo tā ir svarīga alternatīva strīdu 
izšķiršanas mehānismu daļa. 98/257/EK ieteikums neizslēdz šādu mediācijas veidu, ja tiek 
ievēroti noteikti apstākļi. "Iekšēja" mediācija var sniegt patiesu pievienoto vērtību ārpustiesas 
strīdu izšķiršanai, jo tā nodrošina tehniskas zināšanas par "apstākļiem dabā", un ļauj attīstīt 
tiešu mediāciju, kas ir vērtīga šīm pusēm.

Grozījums 149
Ashley Fox

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
12. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(12) Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz 
tādu sūdzību izskatīšanas iestāžu 
procedūrām, kurās par strīdu izšķiršanu 
atbildīgās fiziskās personas nodarbina tikai 
attiecīgais tirgotājs, kā arī uz tādu sūdzību 
izskatīšanas sistēmu procedūrām, kuras 
vada tirgotājs. Tai nebūtu jāattiecas uz 
tiešām sarunām starp iesaistītajām pusēm. 
Turklāt tai nebūtu jāattiecas uz 
gadījumiem, kad tiesnesis cenšas panāk 
strīda atrisinājumu tiesvedībā, kas attiecas 
uz konkrēto strīdu.

(12) Šai direktīvai būtu jāattiecas uz tādu 
sūdzību izskatīšanas iestāžu procedūrām, 
kurās par strīdu izšķiršanu atbildīgās 
fiziskās personas nodarbina tikai attiecīgais 
tirgotājs, ja pilnībā tiek ievērotas īpašas 
neatkarības un objektivitātes prasības. 
(12) Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz 
procedūrām, kur patērētāju sūdzību 
izskatīšanas sistēmu vada tirgotājs, ne arī 
uz tiešām sarunām starp iesaistītajām 
pusēm. Turklāt tai nebūtu jāattiecas uz 
gadījumiem, kad tiesnesis cenšas panāk 
strīda atrisinājumu tiesvedībā, kas attiecas 
uz konkrēto strīdu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka viscaur ES ir labi funkcionējošas un efektīvas ADR shēmas, kur atbildīgo 
fizisko personu nodarbina tikai tirgotājs, papildu direktīvas skaidrajam mērķim balstīties uz 
esošajām ADR iestādēm, ir derīgi paplašināt jomu līdz šādām ADR shēmām, kur ievēroti 
neatkarības un objektivitātes kritēriji, kas direktīvā ir sīki izklāstīti.

Grozījums 150
Andreas Schwab
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Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
12. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(12) Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz 
tādu sūdzību izskatīšanas iestāžu 
procedūrām, kurās par strīdu izšķiršanu 
atbildīgās fiziskās personas nodarbina tikai 
attiecīgais tirgotājs, kā arī uz tādu sūdzību 
izskatīšanas sistēmu procedūrām, kuras 
vada tirgotājs. Tai nebūtu jāattiecas uz 
tiešām sarunām starp iesaistītajām pusēm. 
Turklāt tai nebūtu jāattiecas uz 
gadījumiem, kad tiesnesis cenšas panāk 
strīda atrisinājumu tiesvedībā, kas attiecas 
uz konkrēto strīdu.

(12) Šai direktīvai būtu jāattiecas uz tādu 
sūdzību izskatīšanas iestāžu procedūrām, 
kurās par strīdu izšķiršanu atbildīgās 
fiziskās personas nodarbina tikai attiecīgais 
tirgotājs, ja pilnībā tiek ievērotas prasības, 
kas izklāstītas šīs direktīvas II. nodaļā. 
(12) Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz 
procedūrām, kur patērētāju sūdzību 
izskatīšanas sistēmu vada tirgotājs, ne arī 
uz tiešām sarunām starp iesaistītajām 
pusēm. Turklāt tai nebūtu jāattiecas uz 
gadījumiem, kad tiesnesis cenšas panāk 
strīda atrisinājumu tiesvedībā, kas attiecas 
uz konkrēto strīdu.

Or. en

Grozījums 151
Cristian Silviu Buşoi

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
12. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(12) Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz 
tādu sūdzību izskatīšanas iestāžu 
procedūrām, kurās par strīdu izšķiršanu 
atbildīgās fiziskās personas nodarbina 
tikai attiecīgais tirgotājs, kā arī uz tādu 
sūdzību izskatīšanas sistēmu procedūrām, 
kuras vada tirgotājs. Tai nebūtu jāattiecas
uz tiešām sarunām starp iesaistītajām 
pusēm. Turklāt tai nebūtu jāattiecas uz 
gadījumiem, kad tiesnesis cenšas panāk 
strīda atrisinājumu tiesvedībā, kas attiecas 
uz konkrēto strīdu.

(12) Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz 
procedūrām, kur patērētāju sūdzību 
izskatīšanas sistēmu vada tirgotājs. Tā 
nebūtu jāpiemēro arī uz tiešām sarunām 
starp iesaistītajām pusēm. Turklāt tai 
nebūtu jāattiecas uz gadījumiem, kad 
tiesnesis cenšas panāk strīda atrisinājumu 
tiesvedībā, kas attiecas uz konkrēto strīdu.

Or. en
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Grozījums 152
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
12. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(12 a) Šī direktīva nebūtu jāpiemēro preču 
pārdošanai vai pakalpojumu sniegšanai, 
kas ir vispārējas nozīmes pakalpojumi 
(sabiedriski pakalpojumi) un tātad ir 
valsts iestāžu kompetencē. Tas, piemēram, 
attiecas uz ūdensapgādi un atkritumu 
izvešanu, ja dalībvalsts ar likumu 
reglamentējusi tos kā sabiedriskus 
pakalpojumus.

Or. de

Grozījums 153
Philippe Juvin

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
 12. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(12.a) Šai direktīvai nebūtu jāatiecas uz 
procedūrām strīdu izšķiršanas iestādēs, 
kur atbildīgās fiziskās personas ir darba 
attiecībās tikai ar tirgotāju, ja vien nav 
ievērota virkne apstākļu, lai nodrošinātu 
par strīdu izšķiršanu atbildīgās fiziskās 
personas pietiekamu neatkarību un 
objektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu izslēgt tirgotāju vai "iekšēji" veiktu mediāciju, jo tā ir svarīga alternatīva strīdu 
izšķiršanas mehānismu daļa. 98/257/EK ieteikums neizslēdz šādu mediācijas veidu, ja tiek 
ievēroti noteikti apstākļi. "Iekšēja" mediācija var sniegt patiesu pievienoto vērtību ārpustiesas 
strīdu atrisināšanai, jo tā nodrošina tehniskas zināšanas par "apstākļiem dabā", un ļauj 
attīstīt tiešu mediāciju, kas ir vērtīga šīm pusēm.
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Grozījums 154
Robert Rochefort

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
12. a apsvērums (jauns)

Text proposed by the Commission Amendment

(12a) Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz 
tādu sūdzību izskatīšanas struktūru 
procedūrām, kurās par strīdu izšķiršanu 
atbildīgās fiziskās personas nodarbina vai 
algo tikai attiecīgais tirgotājs vai tirgotāju 
apvienība, ar nosacījumu, ka papildus 
tam, ka šo struktūru darbība atbilst šīs 
direktīvas II nodaļā noteiktajām 
prasībām, šīs fiziskās personas ievēro šīs 
direktīvas 6. panta 2a punktā minētos 
speciālos noteikumus. Atbilstoši tam 
attiecīgajām sūdzību izskatīšanas 
struktūrām vismaz reizi gadā jāiesniedz 
novērtējums, ko veikusi tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā struktūra ir 
izveidota, lai noteiktu, vai tā pilnībā atbilst 
šiem divkāršajiem nosacījumiem.

Or. fr

Grozījums 155
Philippe Juvin

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
13. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(13) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
strīdus, uz kuriem attiecas šī direktīva, var 
iesniegt izskatīšanai ADR iestādei, kas 
atbilst šajā direktīvā paredzētajām 
prasībām. Dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai pildīt šo pienākumu, paļaujoties uz 
esošajām ADR iestādēm un vajadzības
gadījumā pielāgojot to darbības jomu vai 

(13) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
strīdus, uz kuriem attiecas šī direktīva, var 
iesniegt izskatīšanai ADR iestādei, kas 
atbilst šajā direktīvā paredzētajām un par 
kuru ir paziņots Eiropas Komisijai 
saskaņā ar šīs direktīvas 17.(2) pantu.
Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai pildīt 
šo pienākumu, paļaujoties uz esošajām 
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paredzot jaunu ADR iestāžu izveidi. Ar šo 
direktīvu nevajadzētu noteikt dalībvalstīm 
pienākumu veidot atsevišķu ADR iestādi 
katrā mazumtirdzniecības nozarē. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
paredzēt tādas pastāvīgas ADR iestādes 
izveidi, kas risina strīdus, kuru izšķiršana 
nav kādas noteiktas iestādes kompetencē.

ADR iestādēm un vajadzības gadījumā 
pielāgojot to darbības jomu vai paredzot 
jaunu ADR iestāžu izveidi. Ar šo direktīvu 
nevajadzētu noteikt dalībvalstīm 
pienākumu veidot atsevišķu ADR iestādi 
katrā mazumtirdzniecības nozarē. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
paredzēt tādas pastāvīgas ADR iestādes 
izveidi, kas risina strīdus, kuru izšķiršana 
nav kādas noteiktas iestādes kompetencē.

Or. en

Pamatojums

Par visām ADR iestādēm, kas atbilst kritērijiem, kas noteikti šajā priekšlikumā direktīvai, 
valsts kompetentajai iestādei ir jāpaziņo Eiropas Komisijai, saskaņā ar priekšlikuma 
direktīvai 17.panta 2.punktu.

Grozījums 156
Cornelis de Jong

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
13. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(13) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
strīdus, uz kuriem attiecas šī direktīva, var 
iesniegt izskatīšanai ADR iestādei, kas 
atbilst šajā direktīvā paredzētajām 
prasībām. Dalībvalstīm vajadzētu būt
iespējai pildīt šo pienākumu, paļaujoties 
uz esošajām ADR iestādēm un vajadzības 
gadījumā pielāgojot to darbības jomu vai 
paredzot jaunu ADR iestāžu izveidi. Ar šo 
direktīvu nevajadzētu noteikt dalībvalstīm 
pienākumu veidot atsevišķu ADR iestādi 
katrā mazumtirdzniecības nozarē. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
paredzēt tādas pastāvīgas ADR iestādes 
izveidi, kas risina strīdus, kuru izšķiršana 
nav kādas noteiktas iestādes kompetencē.

(13) Dalībvalstīm būtu jāsniedz atbalsts 
uzņēmēju un patērētāju organizācijām, lai 
tās izveidotu ADR iestādes vai pielāgotu 
esošo, labi funkcionējošo ADR iestāžu, 
kas atbilst šajā direktīvā noteiktajiem 
kvalitātes kritērijiem, jomu. Ar šo 
direktīvu nevajadzētu noteikt dalībvalstīm 
pienākumu veidot atsevišķu ADR iestādi 
katrā mazumtirdzniecības nozarē. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
paredzēt tādas pastāvīgas ADR iestādes 
izveidi, kas risina pārrobežu strīdus, kuru 
izšķiršana nav kādas noteiktas iestādes 
kompetencē.

Or. en
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Grozījums 157
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
strīdus, uz kuriem attiecas šī direktīva, var
iesniegt izskatīšanai ADR struktūrai, kas 
atbilst šajā direktīvā paredzētajām 
prasībām. Dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai pildīt šo pienākumu, paļaujoties uz 
esošajām ADR struktūrām un vajadzības 
gadījumā pielāgojot to darbības jomu vai 
paredzot jaunu ADR struktūru izveidi. Ar 
šo direktīvu nevajadzētu noteikt 
dalībvalstīm pienākumu veidot atsevišķu 
ADR struktūru katrā mazumtirdzniecības 
nozarē. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
paredzēt tādas pastāvīgas ADR struktūras 
izveidi, kas risina strīdus, kuru izšķiršana 
nav kādas noteiktas iestādes kompetencē.

(13) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
strīdi, uz kuriem attiecas šī direktīva, tiek 
iesniegti izskatīšanai ADR struktūrai, kas 
atbilst šajā direktīvā paredzētajām 
prasībām. Dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai pildīt šo pienākumu, paļaujoties uz 
esošajām ADR struktūrām un vajadzības 
gadījumā pielāgojot to darbības jomu vai 
paredzot jaunu ADR struktūru izveidi. Ar 
šo direktīvu nevajadzētu noteikt 
dalībvalstīm pienākumu veidot atsevišķu 
ADR struktūru katrā mazumtirdzniecības 
nozarē. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
paredzēt tādas pastāvīgas ADR struktūras 
izveidi, kas risina strīdus, kuru izšķiršana 
nav kādas noteiktas iestādes kompetencē.

Or. it

Pamatojums

Vadoties no dažu dalībvalstu pozitīvās pieredzes, efektīvai alternatīvai strīdu risināšanas 
sistēmai vajadzētu būt balstītai uz obligātiem centieniem rast risinājumu, pirms griešanās 
tiesā.

Grozījums 158
Louis Grech

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
13. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(13) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
strīdus, uz kuriem attiecas šī direktīva, var 
iesniegt izskatīšanai ADR iestādei, kas 

(13) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
līgumiskus strīdus, uz kuriem attiecas šī 
direktīva, var iesniegt izskatīšanai ADR 
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atbilst šajā direktīvā paredzētajām 
prasībām. Dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai pildīt šo pienākumu, paļaujoties
uz esošajām ADR iestādēm un vajadzības 
gadījumā pielāgojot to darbības jomu vai 
paredzot jaunu ADR iestāžu izveidi. Ar šo 
direktīvu nevajadzētu noteikt dalībvalstīm 
pienākumu veidot atsevišķu ADR iestādi 
katrā mazumtirdzniecības nozarē. 
Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai
paredzēt tādas pastāvīgas ADR iestādes 
izveidi, kas risina strīdus, kuru izšķiršana 
nav kādas noteiktas iestādes kompetencē.

iestādei, kas atbilst šajā direktīvā 
noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. 
Dalībvalstis varētu arī izpildīt šo 
pienākumu balstoties uz esošajām labi 
funkcionējošām ADR iestādēm un 
vajadzības gadījumā pielāgojot to 
piemērošanas jomu atbilstoši šīs direktīvas 
noteikumiem, vai paredzot jaunu ADR 
iestāžu izveidi. Ar šo direktīvu nevajadzētu 
noteikt dalībvalstīm pienākumu veidot 
atsevišķu ADR iestādi katrā 
mazumtirdzniecības nozarē. Dalībvalstīm 
vajadzētu paredzēt tādas pastāvīgas ADR 
iestādes izveidi, kas risina strīdus, kuru 
izšķiršana nav kādas noteiktas iestādes 
kompetencē, lai nodrošinātu pilnīgu 
ģeogrāfisku pārklājumu un alternatīvas 
strīdu atrisināšanas pieejamību visās 
dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums 159
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
14. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(14) Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz 
tirgotāju tiesisko situāciju, kas ir ADR 
struktūru kompetencē, kura atrodas citā 
dalībvalstī. Dalībvalstīm būtu jāveicina 
šādu struktūru attīstība.

(14) Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz 
tirgotāju tiesisko situāciju, kas ir ADR 
struktūru kompetencē, kura atrodas citā 
dalībvalstī. Dalībvalstīm būtu jāatbalsta 
šādu struktūru attīstība. Tomēr ADR 
struktūrām arī pašām jānodrošina 
finansējums, piemēram, ar ziedojumiem, 
dalības maksām, nelielu samaksu par 
sniegto pakalpojumu un apvienojot 
vairākas struktūras un dalībniekus. 
Dalībvalstu atbalstam vajadzētu būt tikai 
pēdējai finansējuma gūšanas iespējai.

Or. de
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Pamatojums

ADR struktūras paredzētas ar komercdarbību saistītu strīdu risināšanai. Principā tās 
nevajadzētu finansēt valstij un līdz ar to nodokļu maksātājiem, kuriem nav nekāda sakara ar 
atsevišķiem privātiem strīdiem.

Grozījums 160
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
15. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(15) Šai direktīvai nevajadzētu attiekties 
uz dalībvalstu tiesībām saglabāt vai ieviest 
ADR procedūras vairāku vienādu vai 
līdzīgu strīdu izšķiršanai, kas radušies 
starp tirgotāju un vairākiem patērētājiem. 
Šādas sistēmas var uzskatīt par pamatu 
kolektīvu ADR procedūru tālākai 
attīstībai ES.

svītrot

Or. de

Pamatojums

Mums nevajadzētu noteikt dalībvalstīm, kādas papildu tiesības tām ir.

Grozījums 161
Ashley Fox

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
15. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(15) Šai direktīvai nevajadzētu ierobežot 
dalībvalstis, kas saglabā spēkā vai ievieš 
ADR procedūras, kuras paredzētas tam, lai 
vienlaikus risinātu identiskus vai līdzīgus 
strīdus starp tirgotāju un vairākiem 
patērētājiem. Šādas procedūras var 
uzskatīt par sagatavošanās posmu pirms 
turpmākas kolektīvo ADR procedūru 

(15) Šai direktīvai nevajadzētu ierobežot 
dalībvalstis, kas saglabā spēkā vai ievieš 
ADR procedūras, kuras paredzētas tam, lai 
vienlaikus risinātu identiskus vai līdzīgus 
strīdus starp tirgotāju un vairākiem 
patērētājiem. Ir jāveic detalizēti ietekmes 
novērtējumi par kolektīvajām ārpustiesas 
iestādēm, pirms tās tiek ierosinātas
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izstrādes Savienībā. Savienības līmenī.

Or. en

Grozījums 162
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
16. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(16 a) ADR procedūrās vienmēr būtu 
nepieciešams garantēt konfidencialitāti uz 
privātās sfēras aizsardzību. Ja tiek 
publicēti galīgie parauglēmumi, ir 
jāmaskē pušu uzvārdi un nosaukumi, un 
dati, kas sniedz norādes uz tiem, ja vien 
abas puses skaidri nav piekritušas 
publicēšanai.

Or. de

Pamatojums

Arī šajā gadījumā jānodrošina datu aizsardzība.

Grozījums 163
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
16.a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(16.a) ADR iestāžu objektivitāte un 
integritāte ir būtiska, lai iegūtu Eiropas 
pilsoņu ticību, ka ADR mehānismi viņiem 
piedāvās godīgu un neatkarīgu rezultātu.

Or. en
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Grozījums 164
Robert Rochefort

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
17. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(17) Fiziskās personas, kas atbild par 
alternatīvo strīdu izšķiršanu, būtu jāuzskata 
par objektīvām tikai tad, ja uz tām nevar 
izdarīt spiedienu, tādējādi ietekmējot to 
attieksmi pret attiecīgo strīdu. Šādu 
spiedienu ir īpaši svarīgi novērst, ja ADR 
struktūras finansē kāda no strīdā 
iesaistītajām pusēm vai organizācija, kurā 
kāda no pusēm piedalās.

(17) Fiziskās personas, kas atbild par 
alternatīvo strīdu izšķiršanu, būtu jāuzskata 
par objektīvām un neatkarīgām tikai tad, 
ja uz tām nevar izdarīt spiedienu, tādējādi 
ietekmējot to attieksmi pret attiecīgo strīdu. 
Šādu spiedienu ir īpaši svarīgi novērst, ja 
ADR struktūras finansē kāda no strīdā 
iesaistītajām pusēm vai organizācija, kurā 
kāda no pusēm piedalās. Uz fiziskajām 
personām, kas atbild par alternatīvo 
strīdu izšķiršanu un kuras nodarbina vai 
algo tikai attiecīgais tirgotājs vai tirgotāju 
apvienība, jāattiecina arī speciālie 
noteikumi.

Or. fr

Grozījums 165
Hans-Peter Mayer, Heide Rühle, Sabine Verheyen

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
17. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(17) Fiziskās personas, kurām uzdots 
izšķirt strīdus, tikai tad vajadzētu uzskatīt 
par neitrālām, ja uz tām nevar izdarīt 
spiedienu, kas varētu ietekmēt to nostāju 
attiecībā uz strīdu. It īpaši nepieciešams 
garantēt, lai šāds spiediens netiktu izdarīts, 
ja ADR struktūras finansējumu nodrošina 
viena no abām pusēm vai organizācija, 
kurā ir viena no abām pusēm.

(17) Fiziskās personas, kurām uzdots 
izšķirt strīdus, tikai tad vajadzētu uzskatīt 
par neitrālām, ja uz tām nevar izdarīt 
spiedienu, kas varētu ietekmēt to nostāju 
attiecībā uz strīdu. Šādu spiedienu tikai 
tādēļ nevajadzētu uzskatīt par automātiski 
izdarītu, ja fizisko personu, kurai uzdots 
izšķirt strīdu, daļēji līdzfinansē viena no
abām pusēm. Tomēr it īpaši nepieciešams 
garantēt, lai šāds spiediens netiktu izdarīts 
tad, ja ADR struktūras finansējumu 
nodrošina tikai viena no abām pusēm vai 
tikai organizācija, kurā ir viena no abām
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pusēm.

Or. de

Grozījums 166
Ashley Fox

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
17. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(17.) Fiziskās personas, kas atbild par 
alternatīvo strīdu izšķiršanu, būtu jāuzskata 
par objektīvām tikai tad, ja uz tām nevar 
izdarīt spiedienu, tādējādi ietekmējot to 
attieksmi pret attiecīgo strīdu. Šādu 
spiedienu ir īpaši svarīgi novērst, ja ADR
iestādes finansē kāda no strīdā iesaistītajām 
pusēm vai organizācija, kurā kāda no 
pusēm piedalās.

(17.) Fiziskās personas, kas atbild par 
alternatīvo strīdu izšķiršanu, būtu jāuzskata 
par objektīvām tikai tad, ja uz tām nevar 
izdarīt spiedienu, tādējādi ietekmējot to 
attieksmi pret attiecīgo strīdu. Šādu 
spiedienu ir īpaši svarīgi novērst, ja ADR
iestādes finansē kāda no strīdā iesaistītajām 
pusēm vai organizācija, kurā kāda no 
pusēm piedalās, kur patērētāju sūdzību 
izskatīšanas sistēmu vada tirgotājs. Ir 
jānosaka īpašas prasības ADR shēmām, 
kur par strīdu izšķiršanu atbildīgā 
persona ir darba attiecībās tikai ar 
tirgotāju.

Or. en

Pamatojums

Īpašu prasību ADR shēmām, kur par strīdu izšķiršanu atbildīgā persona ir darba attiecībās 
tikai ar tirgotāju noteikšana ir būtiska, lai nodrošinātu atbilstību objektivitātes un neatkarības 
principiem.

Grozījums 167
Louis Grech

Priekšlikums attiecībā uz direktīvu
17. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(17.) Fiziskās personas, kas atbild par (17.) Fiziskās personas, kas atbild par 
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alternatīvo strīdu izšķiršanu, būtu jāuzskata 
par objektīvām tikai tad, ja uz tām nevar 
izdarīt spiedienu, tādējādi ietekmējot to 
attieksmi pret attiecīgo strīdu. Šādu 
spiedienu ir īpaši svarīgi novērst, ja ADR
iestādes finansē kāda no strīdā iesaistītajām 
pusēm vai organizācija, kurā kāda no 
pusēm piedalās.

alternatīvo strīdu izšķiršanu, būtu jāuzskata 
par objektīvām tikai tad, ja uz tām nevar 
izdarīt spiedienu, tādējādi ietekmējot to 
attieksmi pret attiecīgo strīdu Šādu 
spiedienu ir īpaši svarīgi novērst, ja ADR
iestādes finansē kāda no strīdā iesaistītajām 
pusēm vai organizācija, kurā kāda no 
pusēm piedalās. Līdz ar to procedūras, kur 
par strīdu izšķiršanu atbildīgā fiziskā 
persona ir darba attiecībās tikai ar 
tirgotāju, vai saņem cita veida atlīdzību 
tikai no viņa, nedrīkst tikt uzskatītas par 
ADR procedūrām šīs direktīvas izpratnē 
un tādējādi tās ir izslēdzamas no 
piemērošanas jomas. Tomēr šī direktīva 
neietekmē iespēju u z ņ ē m ē j u  vai 
profesionālai apvienībai finansēt ADR 
iestādi.

Or. en

Grozījums 168
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums 

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(17) Fiziskās personas, kas atbild par 
alternatīvo strīdu izšķiršanu, būtu jāuzskata 
par objektīvām tikai tad, ja uz tām nevar 
izdarīt spiedienu, tādējādi ietekmējot to 
attieksmi pret attiecīgo strīdu. Šādu 
spiedienu ir īpaši svarīgi novērst, ja ADR
struktūras finansē kāda no strīdā 
iesaistītajām pusēm vai organizācija, kuras 
sastāvā ir kāda no pusēm. 

(17) Fiziskās personas, kas atbild par 
alternatīvo strīdu izšķiršanu, būtu jāuzskata 
par objektīvām tikai tad, ja uz tām nevar 
izdarīt spiedienu, tādējādi ietekmējot to 
attieksmi pret attiecīgo strīdu. Šādu 
spiedienu ir īpaši svarīgi novērst, ja ADR
struktūras finansē kāda no strīdā 
iesaistītajām pusēm vai organizācija, kuras 
sastāvā ir kāda no pusēm. Tādējādi, lai 
veicinātu izvairīšanos no interešu 
konfliktiem, atbildīgajām fiziskām 
personām, kas atbild par alternatīvo 
strīdu izšķiršanu, būtu jāatklāj visus 
apstākļus, kas varētu ietekmēt šo personu 
lēmumu pieņemšanas brīvību vai arī 
varētu veicināt interešu konfliktus. 
Īpašām prasībām būtu jāattiecās uz 
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personām, kas ir nodarbinātas tikai pie 
attiecīgā tirgotāja.

Or. en

Grozījums 169
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
17. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(17 a) ADR sekmēšanai un it īpaši 
uzticības veicinināšanai ADR 
procedurām, ir īpaši būtiski, lai fiziskās 
personas, kas atbildīgas par alternatīvo 
strīdu izšķiršanu, būtu kompetentas 
attiecīgajās jomās. Šim nolūkam 
Komisijai un Dalībvalstīm jāsadarbojas, 
lai nodrošinātu īpašu apmācības 
programme pieejamību.

Or. en

Grozījums 170
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu ADR struktūru un 
ADR procedūru pārredzamību, ir jāgarantē, 
ka strīdā iesaistītās puses saņem visu 
informāciju, kas tām nepieciešama, lai 
pirms ADR procedūras uzsākšanas 
pieņemtu pamatotu lēmumu.

(18) Ievērojot visus attiecīgās valsts 
likumus, kas diktē obligātu tirgotāju 
piedalīšanos ADR procedūrās, lai 
nodrošinātu ADR struktūru un ADR
procedūru pārredzamību, ir jāgarantē, ka 
strīdā iesaistītās puses saņem visu
informāciju, kas tām nepieciešama, lai 
pirms ADR procedūras uzsākšanas 
pieņemtu pamatotu lēmumu.

Or. en
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Pamatojums

Obligātas ADR shēmas pastāv dažās Dalībvalstīs, kas noteiktos gadījumos pieprasa, lai 
uzņēmumi piedalās ADR procedūrās.

Grozījums 171
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(19) ADR procedūrām vajadzētu būt 
efektīvām. Tām vajadzētu būt vienkāršām 
un ātrām procedūrām, kuras parasti 
nepārsniedz 90 dienas. Atkarībā no 
attiecīgā strīda sarežģītības ADR struktūrai 
vajadzētu būt iespējai pagarināt šo 
laikposmu.

(19) ADR procedūrām vajadzētu būt 
efektīvām. Tām vajadzētu būt vienkāršām 
un ātrām procedūrām, kuras parasti 
nepārsniedz 90 kalendārās dienas, skaitot 
no dienas, kad ADR struktūra saņēmusi 
pilnu sūdzības lietu. Atkarībā no attiecīgā 
strīda sarežģītības ADR struktūrai 
vajadzētu būt iespējai pagarināt šo 
laikposmu.

Or. fr

Grozījums 172
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(19) ADR procedūrām jābūt rezultatīvām. 
Tām jābūt vienkāršām un ātrām 
procedūrām, kas kopumā ilgst ne vairāk 
par 90 dienām. ADR struktūrai vajadzētu 
būt iespējai šo termiņu pagarināt, ja tas 
būtu nepieciešams sakarā ar strīda 
sarežģīto raksturu.

(19) ADR procedūrām jābūt rezultatīvām. 
Tām jābūt vienkāršām un ātrām 
procedūrām, kas kopumā ilgst ne vairāk 
par 90 kalendāra dienām, skaitot no 
dienas, kad sūdzība saņemta ADR 
struktūrā, līdz dienai, kad ADR struktūra
iesaka [strīda] risinājumu. Ļoti sarežģītu 
strīdu gadījumos izņēmuma kārtā ADR 
struktūrai vajadzētu būt iespējai termiņu 
pagarināt noteiktu attiecīgā strīda aspektu 
objektīvas pārbaudes nolūkā.
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Or. de

 Grozījums 173
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(19) ADR procedūrām vajadzētu būt 
efektīvām. Procedūrām vajadzētu būt 
vienkāršām un ātrām, parasti nepārsniedzot 
90 dienas. ADR struktūrai vajadzētu būt 
iespējai pagarināt šo laikposmu gadījumā, 
ja attiecīgā strīda sarežģītība to pieprasa. 

(19) ADR procedūrām vajadzētu būt 
efektīvām. Procedūrām vajadzētu būt 
vienkāršām un ātrām, parasti nepārsniedzot 
90 dienas. ADR struktūrai vajadzētu būt 
iespējai pagarināt šo laikposmu gadījumā, 
ja attiecīgā strīda sarežģītība to pieprasa 
vai arī citu pamatotu iemeslu dēļ.

Or. en

Pamatojums

ADR struktūrām jāatļauj attiecīgo laikposmu pagarināšanu pamatotos gadījumos, lai 
patērētāji saņemtu ne tik vien ātru, bet gan kvalitatīvu rezultātu.

Grozījums 174
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
19. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Patērētājiem ne vienmēr ir iespēja 
gūt labumu no šiem draudzīga rakstura 
strīdu risinājumiem, jo viņi vai nu nezin 
par ADR iestāžu pastāvēšanu vai 
vienkārši nevēlas tās izmantot. Tai pašā 
laikā  pastāv negodīgas un patērētājus 
maldinošas comercdarbības, kas 
nelabvēlīgi iespaido lielu patērētāju skaitu 
un netiek atmaskotas un risinātas. Šādos 
gadījumos ADR iestādēm ir jābūt 
kompetentām pieņemt lēmumu par 
izmeklēšanas ierosināšanu, balstoties uz 



PE489.695v01-00 32/146 AM\903359LV.doc

LV

pieredzi darbā ar komercdarbībām, par 
kurām nav obligāti tikušas saņemtas 
patērētāju sūdzības, bet kuras tiek turētas 
aizdomās vai kur pastāv pierādījumi, ka 
šajā jomā pastāv liels skaits patērētāju 
tiesību pārkāpumu un, tālāb, ir 
nepieciešama īpaša uzraudzība. ADR 
struktūrām ir jāinformē sabiedrība par šo 
izmeklēšanu atklājumiem, publiskojot 
ieteikumus tirgotājiem, lai tie varētu labot 
pārkāpumus.

Or. el

Pamatojums

Negaidot kamēr tiek iesniegta sūdzība, ADR struktūrām jābūt tiesīgām lemt par izmeklēšanas 
ierosināšanu komerdarbības jomās, kuras tiek turētas aizdomās (un kur pierādījumi liecina) 
par nopietniem patērētāju tiesību pārkāpumiem pret lielu patērētāju skaitu. ADR struktūrām 
ir jāinformē sabiedrība par šo izmeklēšanu atklājumiem, publiskojot ieteikumus tirgotājiem, 
lai tie varētu labot pārkāpumus.

Grozījums 175
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Komisija piedāvātais teksts

(20) ADR procedūrām vajadzētu būt 
pieejamām bez maksas vai par nelielu 
samaksu, lai no patērētāju viedokļa šādu 
procedūru izmantošana būtu ekonomiski 
pamatota.

(20) ADR procedūrām vajadzētu būt 
patērētājiem pieejamām bez maksas.

Or. fr

Grozījums 176
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisija piedāvātais teksts Komisija piedāvātais teksts

(20) ADR procedūrām patērētājiem būtu 
jābūt bezmaksas vai ar tik nelielām 
izmaksām, lai šādu procedūru izmantošana 
patērētājiem turpmāk būtu ekonomiski 
izdevīga.

(20) ADR procedūrām patērētājiem būtu 
jābūt bezmaksas vai ar tik nelielām 
izmaksām, lai šādu procedūru izmantošana 
pusēm turpmāk būtu ekonomiski izdevīga. 
Uzvarējušai pusei ADR procedūras beigās 
no zaudējušās puses būtu jāsaņem ar 
procedūras ierosināšanu saistīto izmaksu 
atlīdzība.

Or. de

Grozījums 177
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Komisija piedāvātais teksts

(20) ADR procedūrām vajadzētu būt 
pieejamām bez maksas vai par nelielu 
samaksu, lai no patērētāju viedokļa šādu 
procedūru izmantošana būtu ekonomiski 
pamatota.

(20) ADR procedūrām vajadzētu būt 
pieejamām bez maksas vai par nelielu 
samaksu, lai no patērētāju viedokļa šādu 
procedūru izmantošana būtu ekonomiski 
pamatota.

Or. en

Pamatojums

Patērētāji atturēsies no ADR izmantošanas, ja šīs procedūras būs saistītas ar lielām 
izmaksām. Procesuālie noteikumi saistībā ar nenopietnām vai traucējošām prasībām 
nodrošinās tikai vajadzīgo prasību atlasi. Pašreizējā ekonomiskajā situācijā mums ir skaidri 
jāliek saprast, ka ADR procedūru finansējumam nav jānāk no nodokļu maksātājiem, tam 
jābūt nozares vadītam.

Grozījums 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) ADR procedūrām vajadzētu būt 
pieejamām bez maksas vai par nelielu 
samaksu, lai no patērētāju viedokļa šādu 
procedūru izmantošana būtu ekonomiski 
pamatota.

(20) ADR procedūrām vajadzētu būt 
pieejamām bez maksas vai par nelielu 
samaksu, kas  visos gadījumos ir vienkārši 
aprēķināmai, lai no patērētāju un tirgotāju
viedokļa šādu procedūru izmantošana būtu 
ekonomiski pamatota.

Or. it

Pamatojums

Labākas piekļuves un pārredzamības nolūkos, ar ADR procedūrām saistītās izmaksām jābūt 
patērētājam un tirgotājiem viegli aprēķināmām, pirms iesaistīšanās šajās procedurās.

Grozījums 179
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(20) ADR procedūrām vajadzētu būt 
pieejamām bez maksas vai par nelielu 
samaksu, lai no patērētāju viedokļa šādu 
procedūru izmantošana būtu ekonomiski 
pamatota. 

(20) ADR procedūrām vajadzētu būt 
pieejamām patērētājam bez maksas. 
Gadījumā, ja samaksa tiek piemērota, tai 
jābūt pamatotai, samērīgai un pieticīgai, 
lai ADR procedūra būtu pieejama, 
pievilcīga un par zemu samaksu.

Or. en

Grozījums 180
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(20) ADR procedūrām vajadzētu būt 
pieejamām bez maksas vai par nelielu

(20) ADR procedūrām vajadzētu būt 
pieejamām bez maksas vai par nelielu
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samaksu, lai no patērētāju viedokļa šādu 
procedūru izmantošana būtu ekonomiski 
pamatota.

samaksu, lai no patērētāju viedokļa šādu 
procedūru izmantošana būtu ekonomiski 
pamatota. Gadījumā, ja samaksa tiek 
piemērota, tai jābūt pamatotai, samērīgai 
un pieticīgai, lai ADR procedūra būtu 
pieejama, pievilcīga un par zemu samaksu 
patērētājam. 
Tam tomēr nevajadzētu ierobežot strīdu 
izšķiršanas pakalpojumu iespējas, kas jau 
šobrīd darbojas prasot no uzņēmumiem 
samaksu par saviem pakalpojumiem katrā 
atsevišķā gadījumā vai arī nozares mēroga 
nodevu. 

Or. en

Grozījums 181
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(21) ADR procedūrām vajadzētu būt 
taisnīgām, lai strīdā iesaistītās puses ir 
pilnīgi informētas par savām tiesībām un 
sekām, kādas var būt lēmumiem, kurus tās 
pieņem ADR procedūras kontekstā.

(21) ADR procedūrām vajadzētu būt 
taisnīgām, lai strīdā iesaistītās puses ir 
pilnīgi informētas par savām tiesībām un 
sekām, kādas var būt lēmumiem, kurus tās 
pieņem ADR procedūras kontekstā. ADR 
struktūrām būtu jāpaziņo patērētājus par 
patērētāju tiesībām balstoties uz 
tiesiskajām normām pirms patērētāji 
piekrīt vai noliedz ierosināto vai izvirzīto 
risinājumu. Abām pusēm ir jābūt 
spējīgām iesniegt attiecīgo informāciju un 
pierādījumus neesot fiziski klāt. 

Or. en

Grozījums 182
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides
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Direktīvas priekšlikums
21. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(21 a) Starp patērētāju un tirgotāju 
noslēgtajam vienošanās līgumam par 
sūdzību iesniegšanu ADR struktūrā 
nebūtu jāierobežo patērētāja vai tirgotāja 
tiesības pieprasīt atlīdzību pirms tiesas 
procesa. Attiecībā uz ADR struktūrām, 
kas izvirza risinājumus, risinājumiem 
jāapliek abas puses ar saistībām tikai tad, 
ja abas puses tika iepriekš informētas par 
attiecīgajām saistībām un piekrita 
konkrēti šim faktam.

Or. en

Grozījums 183
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
21. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(21 a) Vienošanās līgumam, kas noslēgts 
starp patērētāju un tirgotāju par sūdzību 
iesniegšanu ADR struktūrā, nebūtu 
jāapliek patērētāju ar saistībām, ja 
vienošanās tika noslēgta pirms strīda un 
ja šī vienošanās ierobežo patērētāja 
tiesības rīkoties un nākt klajā ar strīda 
risinājumu pirms tiesu procesa 
uzsākšanas. Attiecībā uz ADR struktūrām, 
kas izvirza risinājumus, risinājumiem 
jāapliek abas puses ar saistībām tikai tad, 
ja abas puses tika iepriekš informētas par 
attiecīgajām saistībām un piekrita 
konkrēti šim faktam, izņemot gadījumus, 
kad attiecīgās valsts likumdošana nosaka, 
ka ar risinājuma saistībām tiek aplikti 
tikai tirgotāji.

Or. en
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Grozījums 184
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
21. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(21 a) Nodrošinot ADR procedūru 
atbilstību pieņemtajiem brīvības 
principiem, procedūras iznākumam 
nebūtu jāapliek iesaistītās puses at 
saistībām, izņemot gadījumus, kad abas 
puses tiek pilnībā informētas par 
attiecīgajām iznākuma saistībām un 
sniedz skaidru un formālu piekrišanu 
pirms procedūras uzsākšanas brīža. 
Augstākminētais nekādā veidā neskars 
konkrētās valsts likumdošanu, ja ADR 
risinājumi ir saistoši tirgotājiem.

Or. en

Grozījums 185
Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo

Direktīvas priekšlikums
21. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(21 a) Šis grozījums rosina Komisiju 
izveidot Eiropas Patērētāju centra tīklu, 
lai piešķirtu tam likumīgas pilnvaras ADR 
teritorijā un it īpaši pārrobežu strīdu 
gadījumos. 

Or. en
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Grozījums 186
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
21. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(21a) Eiropas Komisijai, tiklīdz tas 
iespējams, vajadzētu novirzīt pietiekamus 
"Patērētāju" programmas līdzekļus 2014. 
- 2020. gadam, lai finansētu jauno 
struktūru izveidi un nodrošinātu līdzekļus 
mediatoru vai pārējā atbalsta personāla 
izveidei un sniegtu informāciju un 
palīdzību, jo īpaši, patērētājiem. Efektīvāk 
jāorganizē esošie resursi un sakaru 
punkti, lai sniegtu informāciju 
iedzīvotājiem.

Or. fr

Grozījums 187
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
21. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Arvien svarīgāka kļūst uzņēmumu 
sociālās atbildības koncepcija un sociālā 
ietekme un uzticamība, tāpēc negodīgas 
vai maldinošas komercprakses 
publicēšana var radīt vairāk kaitējuma 
nekā finansiāli sodi. ADR struktūra ir 
ieteikusi risinājumus, kas veicinātu 
ievērojami efektīvāku strīdu risināšanas 
procesu, tāpēc to publicēšana varētu būt 
saistoša tiem tirgotājiem, kas sistemātiski 
atsakās tos piemērot, un tas būtu vērtīgs 
instruments šo tirgotāju motivēšanai 
efektīvāk panākt vienprātīgu strīdu 
risinājumu un nākotnē novērst šādus 
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strīdus, vienlaikus nodrošinot patērētāju 
interešu aizsardzību.

Or. el

Pamatojums

Arvien svarīgāka kļūst uzņēmumu sociālā atbildība, sociālā ietekme un uzticamība, kas 
ievērojami ietekmē arī tirgus situāciju, tāpēc ADR struktūras ieteikto risinājumu publicēšana 
varētu būt lietderīgs veids, kā izdarīt spiedienu uz tiem uzņēmumiem, kas šos strīdu 
novēršanas risinājumus atsakās ieviest, kā arī varētu novērst līdzīgu praksi nākotnē.

Grozījums 188
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
21. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(21 b) Attiecībā uz ADR procedūrām, kas 
nosaka saistošus risinājumus, 
patērētājiem būtu jāsniedz vismaz 
ekvivalents aizsardzības līmenis tam, kas 
piemērots obligātajos noteikumos saskaņā 
ar konkrētās Dalībvalsts likumdošanu, 
kuras teritorijā ir izveidota ADR 
struktūra, kā arī tam aizsardzības 
līmenim, kas piemērots obligātajos 
noteikumos saskaņā ar konkrētās 
Dalībvalsts likumdošanu, kurā atrodas 
patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta. 

Or. en

Grozījums 189
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
21. b apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(21 b) Attiecībā uz ADR procedūrām, kas 
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nosaka patērētājiem saistošus 
risinājumus, patērētājiem būtu jāsniedz 
vismaz ekvivalents aizsardzības līmenis 
tam, kas piemērots obligātajos noteikumos 
saskaņā ar konkrētās Dalībvalsts 
likumdošanu, kuras teritorijā ir izveidota 
ADR struktūra. Pārrobežu strīdu 
gadījumā, ADR struktūras izvirzītajam 
risinājumam nebūtu jāierobežo patērētāju 
no aizsardzības, kas piedāvāta obligātajos 
noteikumos saskaņā ar konkrētās 
Dalībvalsts likumdošanu, kurā atrodas 
patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta.

Or. en

Grozījums 190
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
21. b apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(21 b) Konfidencialitāte ADR procedūrās 
ir ļoti svarīga un tādēļ šai Direktīvai ir 
minimālā līmenī jāsavieno civilos 
procesuālos noteikumus attiecībā uz ADR 
konfidencialitātes saglabāšanu ik vienā 
no nākamajiem juridiskajiem 
civilprocesiem un komercprocesiem, vai 
arī arbitrāžas tiesā.

Or. en

Grozījums 191
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
21. b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Lai pārliecinātos par par patērētāju 
piekļuvi ADR procedūrām un tirgotāju 
aizsardzību pret negodīgām un 
nepamatotām sūdzībām, šīm sūdzībām ir 
obligāti jābūt iesniegtām ADR iestādē 
godīgos nolūkos: (a) no procedurālā 
viedokļa, patērētājam kopā ar sūdzību ir 
jāiesniedz pietiekami pierādījumu, lai dotā 
sūdzība būtu pamatota, (b) no ētiskā 
viedokļa, tirgotājam jābūt iejūtīgam pret 
to vērstajos apvainojumos un tirgotājam ir 
jāsniedz iespēja paust savu viedokli, 
iespējams iekšējo sūdzību izskatīšanas 
kārtības ietvaros, pirms sūdzība nonāk 
ADR iestādē un (c)no tiesiskā viedokļa, 
strīds nedrīkst tikt nodots ADR struktūras 
izskatīšanai pirms ir izsmeltas visas 
iespējas strīdu atrisināt tiešā un draudzīgā 
ceļā starp patērētāju un tirgotāju.

Or. el

Grozījums 192
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
21. c apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(21 c) ADR struktūrām jāsaņem 
atbilstrošu finansējumu, lai nodrošinātu 
to efektīgu un ilgtspējīgu darbību, kā arī 
visu nepieciešamo darbību izpildi. 
Vēlams, lai finansējums tiktu saņemts no 
privātiem fondiem. 

Or. en



PE489.695v01-00 42/146 AM\903359LV.doc

LV

Grozījums 193
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
21. c apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(21 c) Lai rosinātu puses izmantot ADR, 
Dalībvalstīm jānodrošina, lai likumi par 
ierobežošanu un ilguma periodiem 
nelimitē pušu iespējas griezties tiesā 
gadījumos, kad puses nebija spējīgas nākt 
pie risinājuma izmantojot ADR 
procedūru. Dalībvalstīm jāpārliecinās par 
šī rezultāta sasniegšanu, kaut gan šī 
Direktīva nesaskaņo dažādu valstu 
noteikumus par ierobežošanu un ilguma 
periodiem. Šī Direktīva neskar 
noteikumus par ierobežošanu un ilguma 
periodiem, kas attiecas uz starptautiskiem 
līgumiem un tiek īstenoti konkrētā 
Dalībvalstī, piemēram noteiktumus 
transporta likumu jomā. 

Or. en

Grozījums 194
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(22) Ja rodas domstarpības, ir jāparedz, lai 
patērētāji varētu viegli noteikt, kuras ir tās 
kompetentās ADR struktūras, kas var 
izskatīt sūdzību, un vai attiecīgais tirgotājs 
ADR procedūrā piedalīsies. Tādējādi 
tirgotājiem būtu jāiekļauj šī informācija 
viņu galvenajos tirdzniecības dokumentos
un tīmekļa vietnē, ja viņiem tāda būtu. Šim 
pienākumam nevajadzētu ierobežot 6. 

(22) Ja rodas domstarpības, ir jāparedz, lai 
patērētāji varētu viegli noteikt, kuras ir tās 
kompetentās ADR struktūras, kas var 
izskatīt sūdzību. Tādējādi tirgotājiem, kuri 
apņēmušies izmantot ADR struktūras,
attiecīgās ADR struktūras adrese vai 
tīmekļa vietne jādara zināma patērētājam. 
Šai informācijai vajadzētu būt skaidri 
norādītai, viegli saprotamai un viegli 



AM\903359LV.doc 43/146 PE489.695v01-00

LV

panta 1. punkta t) apakšpunktu, 7. panta 1. 
punktu un 8. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvā 
2011/83/ES par patērētāju tiesībām. 
Direktīvas 2011/83/ES 6. panta 1. punkta t) 
apakšpunktā ir noteikts, ka gadījumos, kad 
tiek slēgti distances līgumi vai līgumi tiek 
slēgti ārpus uzņēmuma telpām, tirgotājam 
būtu jāinformē patērētājs par iespēju 
izmantot uz tirgotāju attiecināmu 
ārpustiesas sūdzību un tiesiskās 
aizsardzības mehānismu un metodēm, kā 
tam piekļūt, pirms patērētājam kļūst 
saistoši šāda līguma noteikumi. Direktīvas 
2011/83/ES 7. panta 1. punktā ir noteikts, 
ka gadījumos, kad līgums tiek noslēgts 
ārpus uzņēmuma telpām, minētā 
informācija jāsniedz papīra formā vai, ja 
patērētājs tam piekrīt, uz kāda cita 
pastāvīga informācijas nesēja.

pieejamai, tiešā un pastāvīgā veidā viņu 
tīmekļa vietnē, ja viņiem tāda būtu, starp 
tirgotāju un patērētāju noslēgto preču vai 
pakalpojumu pārdošanas līgumu 
vispārējos noteikumos, kā arī katru reizi, 
kad tirgotājs noraidītu kādu patērētāja 
tiešā veidā iesniegtu sūdzību. Šim 
pienākumam nevajadzētu ierobežot 6. 
panta 1. punkta t) apakšpunktu, 7. panta 1. 
punktu un 8. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvā 
2011/83/ES par patērētāju tiesībām. 
Direktīvas 2011/83/ES 6. panta 1. punkta t) 
apakšpunktā ir noteikts, ka gadījumos, kad 
tiek slēgti distances līgumi vai līgumi tiek 
slēgti ārpus uzņēmuma telpām, tirgotājam 
būtu jāinformē patērētājs par iespēju 
izmantot uz tirgotāju attiecināmu 
ārpustiesas sūdzību un tiesiskās 
aizsardzības mehānismu un metodēm, kā 
tam piekļūt, pirms patērētājam kļūst 
saistoši šāda līguma noteikumi. Direktīvas 
2011/83/ES 7. panta 1. punktā ir noteikts, 
ka gadījumos, kad līgums tiek noslēgts 
ārpus uzņēmuma telpām, minētā 
informācija jāsniedz papīra formā vai, ja 
patērētājs tam piekrīt, uz kāda cita 
pastāvīga informācijas nesēja.

Or. fr

Grozījums 195
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir svarīgi nodrošināt, ka patērētāji, 
izceļoties strīdam, var ātri noteikt, kuras 
ADR struktūras ir kompetentas izskatīt 
attiecīgo sūdzību, un uzzināt, vai 
attiecīgais tirgotājs piedalīsies ADR
struktūrai iesniegto sūdzību izskatīšanā. 

(22) Ir svarīgi nodrošināt, ka patērētāji, 
izceļoties strīdam, var ātri noteikt, kuras 
ADR struktūras ir kompetentas izskatīt 
attiecīgo sūdzību, un pārliecināties, ka
attiecīgais tirgotājs piedalīsies ADR
struktūrai iesniegto sūdzību izskatīšanā. 
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Tāpēc tirgotājiem šāda informācija būtu 
jāsniedz savos galvenajos 
komercdokumentos un tīmekļa vietnē, ja 
tiem tāda ir. Šim pienākumam nevajadzētu 
ierobežot 6. panta 1. punkta 
t) apakšpunktu, 7. panta 1. punktu un 
8. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra 
Direktīvā 2011/83/ES par patērētāju 
tiesībām1. Direktīvas 2011/83/ES 6. panta 
1. punkta t) apakšpunktā ir noteikts, ka 
gadījumos, kad tiek slēgti distances līgumi 
vai līgumi tiek slēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam būtu jāinformē 
patērētājs par iespēju izmantot uz tirgotāju 
attiecināmu ārpustiesas sūdzību un 
tiesiskās aizsardzības mehānismu un 
metodēm, kā tam piekļūt, pirms 
patērētājam kļūst saistoši šāda līguma 
noteikumi. Direktīvas 2011/83/ES 7. panta 
1. punktā ir noteikts, ka gadījumos, kad 
līgums tiek noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, minētā informācija jāsniedz papīra 
formā vai, ja patērētājs tam piekrīt, uz kāda 
cita pastāvīga informācijas nesēja.

Tāpēc tirgotājiem šāda informācija būtu 
jāsniedz savos galvenajos 
komercdokumentos un tīmekļa vietnē, ja 
tiem tāda ir. Šim pienākumam nevajadzētu 
ierobežot 6. panta 1. punkta 
t) apakšpunktu, 7. panta 1. punktu un 
8. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra 
Direktīvā 2011/83/ES par patērētāju 
tiesībām2. Direktīvas 2011/83/ES 6. panta 
1. punkta t) apakšpunktā ir noteikts, ka 
gadījumos, kad tiek slēgti distances līgumi 
vai līgumi tiek slēgti ārpus uzņēmuma 
telpām, tirgotājam būtu jāinformē 
patērētājs par iespēju izmantot uz tirgotāju 
attiecināmu ārpustiesas sūdzību un 
tiesiskās aizsardzības mehānismu un 
metodēm, kā tam piekļūt, pirms 
patērētājam kļūst saistoši šāda līguma 
noteikumi. Direktīvas 2011/83/ES 7. panta 
1. punktā ir noteikts, ka gadījumos, kad 
līgums tiek noslēgts ārpus uzņēmuma 
telpām, minētā informācija jāsniedz papīra 
formā vai, ja patērētājs tam piekrīt, uz kāda 
cita pastāvīga informācijas nesēja.

Or. da

Grozījums 196
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
22. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(22 a) Informēšanas prasībai nevajadzētu
skart Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 25. oktobra Direktīvas 
2011/83/ES par patērētāju tiesībām 6. 
panta 1. punkta t) apakšpunktu, 7. panta 
1. punktu un 8. pantu, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. 

                                               
1 OV L [..], [..], [..]. lpp.
2 OV L [..], [..], [..]. lpp.
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novembra Direktīvas 2009/138/EK par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
jomā (Maksātspēja II)183. panta 1. 
punkta 2. teikumu un 185. panta 1. 
punktu un 3. punkta l) apakšpunktu, kā 
arī Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 23. septembra Direktīvas 
2002/65/EK par patēriņa finanšu 
pakalpojumu tālpārdošanu2 3. panta 4. 
punkta a) apakšpunktu un 5. panta 1. 
punktu.
____________________

1 OV. L 335, 17.12.2009, 1. lpp.
2 OV. L 271, 9.10.2002, 16. lpp.

Or. de

Pamatojums

22. apsvērumā minētais [tirdzniecības] uzņēmumu pienākums informēt patērētājus nav 
reglamentēts tikai minētajā Patērētāju tiesību direktīvā. Specifiskās direktīvas par attiecīgām 
nozarēm tāpat satur informēšanas prasību attiecībā uz sūdzību izskatīšanu ārpustiesas 
kārtībā, piemēram Maksātspējas II direktīva un Finanšu pakalpojumu tālpārdošanas 
direktīva.

Grozījums 197
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(23) Šī direktīva nenosaka, ka tirgotājiem 
būtu jāpiedalās ADR procedūrās vai ka 
šādu procedūru rezultāts tiem būtu saistošs, 
ja patērētājs ir iesniedzis par tiem sūdzību. 
Tomēr šī direktīva neskar dalībvalstu 
tiesību aktus, kuriem atbilstīgi tirgotāju 
piedalīšanās šādās procedūrās ir obligāta 
vai kuru iznākums tiem ir saistošs, ja šie 
tiesību akti pusēm netraucē īstenot savas 
tiesības atbilstīgi Eiropas Savienības 
pamattiesību hartas 47. pantam uz lietas 

(23) Šī direktīva nenosaka, ka tirgotājiem 
būtu jāpiedalās ADR procedūrās vai ka 
šādu procedūru rezultāts tiem būtu saistošs, 
ja patērētājs ir iesniedzis par tiem sūdzību. 
Tomēr šī direktīva neskar dalībvalstu 
tiesību aktus, kuriem atbilstīgi tirgotāju 
piedalīšanās šādās procedūrās ir obligāta 
vai kuru iznākums tiem ir saistošs, ja šie 
tiesību akti pusēm netraucē īstenot savas 
tiesības atbilstīgi Eiropas Savienības 
pamattiesību hartas 47. pantam uz lietas 
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izskatīšanu tiesību aktos noteiktā tiesā. izskatīšanu tiesību aktos noteiktā tiesā. Ja 
ADR procedūras iznākums atbilstīgi valsts 
tiesību aktiem [tirdzniecības] uzņēmumam 
ir saistošs, ir jābūt garantētām tiesībām uz 
lietas pārskatīšanu tiesā.

Or. de

Grozījums 198
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Šajā direktīvā nav noteikts, ka 
tirgotāju dalība ADR procedūrās ir obligāta 
vai ka šādu procedūru rezultāts ir saistošs 
tirgotājiem, ja patērētājs pret tiem ir 
iesniedzis sūdzību. Tomēr šī direktīva 
neskar valsts noteikumus, saskaņā ar 
kuriem tirgotāju līdzdalība šādās 
procedūrās ir obligāta vai arī to rezultāts 
tirgotājiem ir saistošs, ja minētie tiesību 
akti neliedz strīdā iesaistītajām pusēm 
izmantot Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 47. pantā noteiktās tiesības uz pieeju 
tiesai.

(23) Šajā direktīvā nav noteikts, ka 
tirgotāju dalība ADR procedūrās ir 
obligāta. Tomēr šī direktīva neskar valsts 
noteikumus, saskaņā ar kuriem tirgotāju 
līdzdalība šādās procedūrās ir obligāta vai 
arī to rezultāts tirgotājiem ir saistošs, ja 
minētie tiesību akti neliedz strīdā 
iesaistītajām pusēm izmantot Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā 
noteiktās tiesības uz pieeju tiesai.

Or. da

Grozījums 199
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
23. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(23 a) Dalībvalstīm jāsekmē patērētāju un 
uzņēmēju organizāju pārstāvēšanu ADR 
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sistēmu izveidē un shēmas pārvaldē, it 
īpaši saistībā ar objektivitātes un 
neatkarības principiem. 

Or. en

Grozījums 200
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
23. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(23 a) Lai mazinātu nevajadzīgu ADR 
shēmu noslogojumu, Dalībvalstīm 
jārosina patērētājus panākt mierizlīgumu 
ar tirgotājiem pirms iesniegt savas 
sūdzības ADR struktūrā vai tiesā. 
Gadījumos, kad patērētājiem ir pirmajiem 
jāsazinās ar tirgotāju pirms sūdzību 
iesniegšanas ADR struktūrā, Dalībvalstīm 
jānodrošina, lai pēc pirmās sazināšanās 
tirgotāja atbilde sekotu ne vēlāk kā 
divdesmit darba dienu laikā, taču ja tas 
nenotiek vai arī ja puses nespēj panākt 
mierizlīgumu, patērētājs drīkst iesniegt 
sūdzību ADR struktūrā. Individuālo 
uzņēmumu štatā esošie sūdzību 
risināšana mehānismi var tikt efektīvi 
izmantoti, lai novērstu sūdzību tālāku 
izplatīšanos. Dalībvalstīm ir jāuztur vai 
jāievieš valsts tiesību normas attiecībā uz 
iekšējām sūdzību procedūrām. 

Or. en

Grozījums 201
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
23. a apsvērums (jauns)
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(23a) Dalībvalstīm vajadzētu ADR 
sistēmas un pārvaldības sistēmas izveidē, 
jo īpaši tajā, kas attiecas uz objektivitātes 
un neatkarības principiem, iesaistīt 
pārstāvjus no profesionālām 
organizācijām, tiesību speciālistiem un 
patērētāju aizsardzības organizācijām.

Or. fr

Grozījums 202
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
23. b apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(23 b) Dalībvalstīm ir jāļauj uzturēt vai 
ieviest minimālo vērtības slieksni atļautai 
ADR sūdzībai, taču šis slieksnis nedrīkst 
ierobežot patērētāju pieeju ADR 
procedūrām. 

Or. en

Grozījums 203
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(24) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
ADR struktūras sadarbojas pārrobežu 
strīdu izšķiršanā.

(24) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
ADR struktūras sadarbojas pārrobežu 
strīdu izšķiršanā un regulāri veic 
paraugprakses apmaiņu attiecībā gan uz 
pārrobežu, gan pašmāju strīdu izšķiršanu.

Or. fr
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Grozījums 204
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(25) Savienībā būtu jāstiprina ADR
struktūru tīkli, kas veicina pārrobežu 
strīdu izšķiršanu, piemēram, FIN-NET
finanšu pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm 
būtu jārosina ADR struktūras kļūt par šādu 
tīklu sastāvdaļu.

(25) Savienībā būtu jāstiprina ADR
struktūru tīkli, piemēram, FIN-NET finanšu 
pakalpojumu jomā. Dalībvalstīm būtu 
jārosina ADR struktūras kļūt par šādu tīklu 
sastāvdaļu.

Or. en

Pamatojums

FIN-NET ir tīkls, caur kuru var apmainīies ar labas darbības piemēriem un zināšanām, taču 
tas nav iesaistīts konkrētu strīdu risināšanā. 

Grozījums 205
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
25. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(25 a) Lai patērētājus un tirgotājus labāk 
iepazīstinātu ar jau esošajiem 
likumdošanas instrumentiem, piemēram, 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido 
Eiropas procedūru maza apmēra 
prasībām1, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 21. maija Direktīvu 
2008/52/EK par konkrētiem mediācijas 
aspektiem civillietās un komerclietās2,
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. 
gada 21. aprīļa Regulu Nr. 805/2004/EK, 
ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu 
neapstrīdētiem prasījumiem3, Komisijai 
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nekavējoties būtu jānodrošina, lai valstu 
kompetentās iestādes, tiesas, advokātu un 
tirdzniecības kameras, patērētāju centri, 
tiesību aizsardzības nodrošinātāji un citas 
kompetentas organizācijas tiktu iesaistītas 
plašā informācijas kampaņā. Komisijai 
šim nolūkam jāsniedz liels finansiāls 
atbalsts attiecīgu kampaņu organizēšanai 
Eiropas mērogā, kā arī dalībvalstīs. 
Stājoties spēkā noteikumiem par ADR 
procedūrām, tai vajadzētu īstenot tādu 
pašu kampaņu arī ADR procedūru 
atbalstam un īstenošanai.
____________________

1 OV, L 199, 31.7.2007, 1. lpp.
2 OV, L 136, 24.5.2008, 3. lpp.
3 OV, L 143, 30.4.2004, 15. lpp.

Or. de

Grozījums 206
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(26) Cieša sadarbība starp ADR struktūrām 
un valsts iestādēm, kuras atbild par to, lai 
tiktu īstenoti Savienības tiesību akti 
patērētāju aizsardzības jomā, varētu sekmēt 
minēto Savienības tiesību aktu efektīvu 
īstenošanu.

(26) Cieša sadarbība starp ADR struktūrām 
un valsts iestādēm, kuras atbild par to, lai 
tiktu īstenoti Savienības tiesību akti 
patērētāju aizsardzības jomā, varētu sekmēt 
minēto Savienības tiesību aktu efektīvu 
īstenošanu, taču šī sadarbība nedrīkst 
apdraudēt ADR struktūru neatkarību. 

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt ADR struktūru neatkarību no regulētājiem/uzraudzības, jo citādi tas 
varētu atbaidīt tirgotājus no ADR izmantošanas. 
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Grozījums 207
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(26) Cieša sadarbība starp ADR struktūrām 
un valsts iestādēm, kuras atbild par to, lai 
tiktu īstenoti Savienības tiesību akti 
patērētāju aizsardzības jomā, varētu sekmēt 
minēto Savienības tiesību aktu efektīvu 
īstenošanu.

(26) Cieša sadarbība starp ADR struktūrām 
un valsts iestādēm, kuras atbild par to, lai 
tiktu īstenoti Savienības tiesību akti 
patērētāju aizsardzības jomā, varētu sekmēt 
minēto Savienības tiesību aktu efektīvu 
īstenošanu. Tādā pašā veidā Komisijai 
vajadzētu atbalstīt un atvieglot pieredzes 
apmaiņas procesu starp ADR struktūrām 
Eiropas Savienības līmenī, lai veicinātu 
paraugprakses un pieredzes apmaiņu.

Or. fr

Grozījums 208
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(26) Cieša sadarbība starp ADR struktūrām 
un valsts iestādēm, kuras atbild par to, lai 
tiktu īstenoti Savienības tiesību akti 
patērētāju aizsardzības jomā, varētu sekmēt 
minēto Savienības tiesību aktu efektīvu 
īstenošanu.

(26) Cieša sadarbība starp Komisiju, ADR 
struktūrām un valsts iestādēm, kuras atbild 
par to, lai tiktu īstenoti Savienības tiesību
akti patērētāju aizsardzības jomā, varētu 
sekmēt minēto Savienības tiesību aktu 
efektīvu īstenošanu.

Komisijai būtu jāsekmē administratīvā 
sadarbība starp dalībvalstīm, ADR 
struktūrām un tiesību speciālistiem, 
organizējot regulāras tikšanās ar 
dažādām iesaistītajām pusēm, lai veiktu 
paraugprakses un tehnisko prasmju 
apmaiņu starp ADR struktūrām un 
apspriestu jebkuru ar ADR sistēmu 
darbību saistītu problēmu.
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Or. fr

Grozījums 209
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
26. a apsvērums (new)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(26 a) Lai uzlabotu ADR pakalpojumu 
nodrošinājumu un pieejamību 
patērētājiem ES, jāveicina reģionālo un 
pan-Eiropas ADR struktūru attīstību. Šīs 
Direktīvas nolūkiem ADR struktūru 
jāuzskata par pan-Eiropisku, ja tā ir vai 
nu izplatīta vismaz trešdaļā no 
Dalībvalstīm, vai arī to izveidojusi kāda 
no Eiropas lietussarga asociācijām. Šādas 
struktūras var tikt izveidotas saskaņā ar 
Eiropas likumdošanu, piemēram, kā 
Eiropas Economisko Interešu Grupas.

Or. en

Grozījums 210
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu ADR struktūru 
atbilstošu un efektīvu darbību, tās būtu
stingri jāuzrauga. Komisijai un 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar šo 
direktīvu būtu jāpublicē un jāatjaunina to 
ADR struktūru saraksts, kuras atbilst šai 
Direktīvai. Minētais saraksts būtu jāpublicē 
arī citām iestādēm, piemēram, ADR 
struktūrām, patērētāju apvienībām, 
uzņēmēju apvienībām un Eiropas 
Patērētāju centru tīklam. Turklāt 

(27) Lai nodrošinātu ADR struktūru 
atbilstošu un efektīvu darbību, 
Dalībvalstīm būtu jāizvēlās kompetentu 
iestādi vai iestādes, kurām būtu tās stingri 
jāuzrauga un jākontrolē. Komisijai un 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar šo 
direktīvu būtu jāpublicē un jāatjaunina to 
ADR struktūru saraksts, kuras atbilst šai 
Direktīvai. Minētais saraksts būtu jāpublicē 
arī citām iestādēm, piemēram, ADR 
struktūrām, patērētāju apvienībām, 
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kompetentajām iestādēm būtu regulāri 
jāpublicē ziņojumi par ADR struktūru 
attīstību un darbību. ADR struktūrām būtu 
jāsniedz kompetentajām iestādēm konkrēta 
informācija, kura būtu jāizmanto kā pamats 
minētajos ziņojumos. Dalībvalstīm būtu 
jārosina ADR struktūras sniegt šādu 
informāciju, izmantojot Komisijas 
Ieteikumu 2010/304/ES par harmonizētās 
metodikas izmantošanu patērētāju sūdzību 
un jautājumu klasificēšanai.

uzņēmēju apvienībām un Eiropas 
Patērētāju centru tīklam. Turklāt 
kompetentajām iestādēm būtu regulāri 
jāpublicē ziņojumi par ADR struktūru 
attīstību un darbību attiecīgajās 
Dalībvalstīs. ADR struktūrām būtu 
jāsniedz kompetentajām iestādēm konkrēta 
informācija, kura būtu jāizmanto kā pamats 
minētajos ziņojumos. Dalībvalstīm būtu 
jārosina ADR struktūras sniegt šādu 
informāciju, izmantojot Komisijas 
Ieteikumu 2010/304/ES par harmonizētās 
metodikas izmantošanu patērētāju sūdzību 
un jautājumu klasificēšanai.

Or. en

Grozījums 211
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu ADR struktūru 
atbilstošu un efektīvu darbību, tās būtu 
stingri jāuzrauga. Komisijai un 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar šo 
direktīvu būtu jāpublicē un jāatjaunina to 
ADR struktūru saraksts, kuras atbilst šai 
Direktīvai. Minētais saraksts būtu jāpublicē 
arī citām iestādēm, piemēram, ADR 
struktūrām, patērētāju apvienībām, 
uzņēmēju apvienībām un Eiropas 
Patērētāju centru tīklam. Turklāt 
kompetentajām iestādēm būtu regulāri 
jāpublicē ziņojumi par ADR struktūru 
attīstību un darbību. ADR struktūrām būtu 
jāsniedz kompetentajām iestādēm konkrēta 
informācija, kura būtu jāizmanto kā pamats 
minētajos ziņojumos. Dalībvalstīm būtu 
jārosina ADR struktūras sniegt šādu 
informāciju, izmantojot Komisijas 
Ieteikumu 2010/304/ES par harmonizētās 
metodikas izmantošanu patērētāju sūdzību 

(27) Lai nodrošinātu ADR struktūru 
atbilstošu un efektīvu darbību, tās būtu 
stingri jāuzrauga. Šim nolūkām 
Dalībvalstīm ir jāizvēlās kompetentu 
iestādi. Šī Direktīva neliedz Dalībvalstīm 
izvēlēties vairākas kompetentas iestādes, 
ja ADR struktūras ir sadalītas pa 
nozarēm. To darot, Dalībvalstīm ir 
jānosaka, kura no kompetentajām 
iestādēm kalpos kā vienīgais sazināšanās 
posms ar Komisiju. Komisijai un 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar šo 
direktīvu būtu jāpublicē un jāatjaunina to 
ADR struktūru saraksts, kuras atbilst šai 
Direktīvai. Kompetentās iestādes nedrīkst 
atteikties no ADR struktūru 
informēšanas, kuras atbilst šai Direktīvai, 
ieskaitot reģionālās un pan-Eiropiskās 
ADR struktūras, neatkarīgi no to 
juridiskā statusa. Minētais saraksts būtu 
jāpublicē arī citām iestādēm, piemēram, 
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un jautājumu klasificēšanai. ADR struktūrām, patērētāju apvienībām, 
uzņēmēju apvienībām un Eiropas 
Patērētāju centru tīklam. Turklāt 
kompetentajām iestādēm būtu regulāri 
jāpublicē ziņojumi par ADR struktūru 
attīstību un darbību. ADR struktūrām būtu 
jāsniedz kompetentajām iestādēm konkrēta 
informācija, kura būtu jāizmanto kā pamats 
minētajos ziņojumos. Dalībvalstīm būtu 
jārosina ADR struktūras sniegt šādu 
informāciju, izmantojot Komisijas 
Ieteikumu 2010/304/ES par harmonizētās 
metodikas izmantošanu patērētāju sūdzību 
un jautājumu klasificēšanai.

Or. en

Grozījums 212
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
27. a apsvērums (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(27 a) ADR struktūru nodrošināšanai ar 
Eiropas kvalitātes zīmēm būtu jāveicina 
Eiropas pilsoņu uzticības un pārliecības 
izaugsmi attiecībā uz ADR sistēmas 
kvalitāti pārrobežu transkaciju jomā. 
Dalībvalstīm jākontrolē, lai šādas 
kvalitātes zīmes tiktu izsniegtas tikai tām 
ADR sistēmām, kuras atbilst visām šajā 
Direktīvā noteiktajām prasībām. 

Or. en

Grozījums 213
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
27. a apsvērums (jauns)
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(27 a) ADR struktūru nodrošināšanai ar 
Eiropas kvalitātes zīmēm būtu jāveicina 
Eiropas pilsoņu uzticības un pārliecības 
izaugsmi attiecībā uz ADR sistēmas 
kvalitāti, it īpaši veicot attiecībā pārrobežu 
pirkumiem. Viegli atpazīstamai Eiropas 
kvalitātes zīmei, kuru regulāri uzrauga un 
kontrolē Dalībvalstis un Eiropas 
Komisija, būtu jāgarantē patērētājiem 
konkrētu ADR struktūru atbilstību visiem 
šajā Direktīvā noteiktajiem kvalitātes 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums 214
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(28) Ir nepieciešams, lai dalībvalstis 
noteiktu sankcijas par šīs direktīvas 
noteikumu pārkāpumu, kas paredz, ka 
tirgotājiem jāinformē patērētāji, un nosaka 
informāciju, kas ADR struktūrām jāsniedz 
kompetentajām iestādēm, kā arī 
nepieciešams nodrošināt sankciju 
piemērošanu. Šīm sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un atturošām.

(28) Ir nepieciešams, lai dalībvalstis 
noteiktu sankcijas par šīs direktīvas 
noteikumu pārkāpumu, kas paredz, ka 
tirgotājiem jāinformē patērētāji, un nosaka 
informāciju, kas ADR struktūrām jāsniedz 
kompetentajām iestādēm, kā arī 
nepieciešams nodrošināt sankciju 
piemērošanu. Šīm sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un atturošām.
Sankcijas vajadzētu piemērot tikai pēc 
brīdināšanas, ja tā ir nerezultatīva.

Or. de

Pamatojums

Šī piebilde ir paredzēta pārmērīgas birokrātijas novēršanai un it īpaši vienkāršu nesaskaņu 
atrisināšanas veicināšanai.
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Grozījums 215
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīm ir jānosaka sankcijas par 
šīs Direktīvas noteikumu pārkāpumiem, ko 
attiecībā uz patērētāju informāciju 
pieļāvuši tirgotāji, kā arī attiecībā uz 
informāciju, kas ADR struktūrām 
jāsniedz kompetentajām iestādēm, un 
jānodrošina šo sankciju īstenošana. 
Sankcijām vajadzētu būt efektīvām, 
samērīgām un preventīvām.

(28) Dalībvalstīm ir jānosaka sankcijas par 
šīs Direktīvas noteikumu pārkāpumiem, ko 
attiecībā uz patērētāju informāciju 
pieļāvuši tirgotāji, un jānodrošina šo 
sankciju īstenošana. Sankcijām vajadzētu 
būt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais 17. (2.) Panta grozījums nodrošina to ADR pakalpojumu sniedzēju dzēšanu no 
ADR struktūru sarakstiem, kuri vairs neatbilst šīs Direktīvas prasībām. Tādējādi papildus 
sankciju ieviešana pret ADR struktūrām nav vajadzīga, turklāt tas varētu atturēt šo struktūru 
iekļūšanu struktūru sarakstā saskaņā ar šo Direktīvu. 

Grozījums 216
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(31) Tā kā šīs direktīvas mērķi ― veicināt 
iekšējā tirgus pienācīgu darbību,
nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni ― nevar pienācīgi sasniegt 
dalībvalstu līmenī, savukārt Savienības 
līmenī tas var būt labāk sasniedzams, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 

(31) Tā kā šīs direktīvas mērķi ― 
sasniedzot augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni, veicināt iekšējā tirgus pienācīgu 
darbību, ― nevar pienācīgi sasniegt 
dalībvalstu līmenī, savukārt Savienības 
līmenī tas var būt labāk sasniedzams, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
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paredz tikai tādus pasākumus, kas ir 
nepieciešami šā mērķa sasniegšanai.

paredz tikai tādus pasākumus, kas ir 
nepieciešami šā mērķa sasniegšanai.

Or. fr

Grozījums 217
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt iekšējā 
tirgus darbību un sasniegt augstu 
patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, 
nodrošinot, ka strīdus starp patērētājiem un 
tirgotājiem var iesniegt izskatīšanai
iestādēm, kas nodrošina objektīvas, 
pārredzamas, efektīvas un taisnīgas 
alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras.

Šīs direktīvas mērķis ir, sasniedzot augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni, sekmēt 
iekšējā tirgus pienācīgu darbību, un, 
nodrošinot, ka strīdu gadījumā starp 
patērētājiem un tirgotājiem pēc preču vai 
pakalpojumu pārdošanas patērētāji var 
iesniegt izskatīšanai sūdzību iestādēm, kas 
nodrošina objektīvas un neatkarīgas, 
pārredzamas, efektīvas un taisnīgas 
alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras.

Or. fr

Grozījums 218
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Šai direktīvai ir jāveicina iekšējā tirgus 
funkcionēšana un augsta patērētāju 
aizsardzības līmeņa sasniegšana, 
nodrošinot to, ka patērētāju un tirgotāju
strīdus var uzdot izskatīt struktūrām, kas 
piedāvā objektīvas, pārskatāmas, 
rezultatīvas un godīgas alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūras. 

Šai direktīvai ir jāveicina iekšējā tirgus 
funkcionēšana un augsta patērētāju 
aizsardzības līmeņa sasniegšana, 
nodrošinot to, ka patērētāji un tirgotāji
strīdu gadījumā brīvprātīgi var vērsties 
struktūrās, kas piedāvā objektīvas, 
neatkarīgas, pārskatāmas, ātras,
rezultatīvas un godīgas alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūras.
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Or. de

Grozījums 219
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Šīs Direktīvas mērķis ir sekmēt iekšējā 
tirgus darbību un sasniegt augstu 
patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, 
nodrošinot, ka strīdus starp patērētājiem 
un tirgotājiem var iesniegt izskatīšanai
iestādēm, kas nodrošina objektīvas, 
pārredzamas, efektīvas un taisnīgas 
alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras.

1. Šī Direktīva cenšas sekmēt augsta 
patērētāju tiesību aizsardzības līmeņa 
sasniegšanu pārrobežu transakcijās un 
tādējādi sekmēt labu iekšējā tirgus 
darbību veicinot pārrobežu transakciju 
strīdu sūdzību brīvprātīgu iesniegšanu 
objektīvās un pārredzamās ADR 
struktūrās, kas piedāvā ātras, efektīvas un 
taisnīgas alternatīvas strīdu izšķiršanas 
procedūras, no patērētāju puses pret 
tirgotājiem.

2. Šī Direktīva neliedz Dalībvalstīm 
pieņemt vai uzturēt noteikumus, kuru 
specifika pārsniedz šajā Direktīvā 
noteikto. 

Or. en

Grozījums 220
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt iekšējā 
tirgus darbību un sasniegt augstu patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni, nodrošinot, ka 
strīdus starp patērētājiem un tirgotājiem 
var iesniegt izskatīšanai iestādēm, kas 
nodrošina objektīvas, pārredzamas, 
efektīvas un taisnīgas alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūras. 

Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt iekšējā 
tirgus darbību un sasniegt augstu patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni, nodrošinot, ka 
strīdi starp patērētājiem un tirgotājiem tiek
iesniegti izskatīšanai iestādēm, kas 
nodrošina objektīvas, pārredzamas, 
efektīvas un taisnīgas alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūras, pirms tie nonāk 
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tiesas pārziņā. 

Or. it

Pamatojums

Vadoties no citu dalībvalstu pozitīvās pieredzes, efektīvai alternatīvai strīdu risināšanas 
sistēmai vajadzētu būt balstītai uz obligātiem centieniem rast risinājumu, pirms griešanās 
tiesā.  

Grozījums 221
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Šīs Direktīvas mērķis ir sekmēt iekšējā 
tirgus darbību un sasniegt augstu patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni, nodrošinot, ka 
strīdus starp patērētājiem un tirgotājiem var 
iesniegt izskatīšanai iestādēm, kas 
nodrošina objektīvas, pārredzamas, 
efektīvas un taisnīgas alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūras.

Šīs Direktīvas mērķis ir sekmēt iekšējā 
tirgus darbību un sasniegt augstu patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni, nodrošinot, ka 
strīdus starp patērētājiem un tirgotājiem var 
iesniegt izskatīšanai iestādēm, kas 
nodrošina objektīvas, pārredzamas, 
efektīvas un taisnīgas alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūras, saprotot, ka ADR 
paliek pilnībā brīvprātīga un veiksmīgs 
iesniegums būs atkarīgs no abu pušu 
vēlēšanās iesaistīties ADR procesā. 

Or. en

Pamatojums

ADR Direktīva un to pavadošie dokumenti atstāj uz patērētājiem iespaidu, ka Direktīva tiks 
izpildīta un tā nodrošinās patērētājiem iespēju iesniegt visas savas sūdzības ADR strūktūrā, 
kā arī īstenos pilnīgu nodrošinājumu. Pretēji tiesas pieejamībai, kas ietilpst pilsoņa tiesībās, 
priekšlikums pamatoti neietekmē faktu, ka ADR paliek par brīvprātīgu (atskaitot dažus 
izņēmuma gadījumus, kad, balstoties uz ES likumdošanu, ADR kļūst par obligātu). Šiem 
principiem jābūt nostiprinātiem Direktīvā, lai visas cerības un izredzes tiktu skaidri noteiktas. 
Šis grozījums nosaka, ka šai Direktīvai jāsasniedz visas Dalībvalstis, lai varētu uzsākt un 
sekmēt (informēto) ADR struktūru darbību tādā veidā, lai pēc iespējas un atbilstības varētu 
risināt patērētāju strīdu situācijas un noteikt, ka pieeja ADR ir brīvprātīga un ir atkarīga no 
abu pušu vēlēšanās iesaistīties ADR procesā. 
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Grozījums 222
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz procedūrām tādu 
līgumstrīdu izšķiršanai ārpus tiesas, kuri 
izcēlušies, tirgotājam, kas reģistrēts 
Savienībā, pārdodot preces vai sniedzot 
pakalpojumus patērētājam, kas dzīvo 
Savienībā, un kuru risināšanā iesaistās 
strīdu risināšanas struktūra, kas piedāvā vai 
nosaka risinājumu vai saved kopā strīdā 
iesaistītās puses, lai censtos panākt 
mierizlīgumu (turpmāk “ ADR 
procedūras”).

1. Šī direktīva attiecas uz procedūrām tādu 
iekšēju un pārrobežu līgumstrīdu 
izšķiršanai ārpus tiesas, kuri izcēlušies, 
tirgotājam, kas reģistrēts Savienībā, 
pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus 
patērētājam, kas dzīvo Savienībā, un kuru 
risināšanā iesaistās strīdu risināšanas 
struktūra, kas piedāvā vai nosaka 
risinājumu vai saved kopā strīdā iesaistītās 
puses, lai censtos panākt mierizlīgumu 
(turpmāk “ ADR procedūras”), ja 
patērētājs nav iepriekš varējis panākt, ka 
tirgotājs apmierina viņa prasību.

Or. fr

Grozījums 223
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz līgumisku strīdu 
izšķiršanu ārpustiesas kārtībā, kas rodas 
saistībā ar preču pārdošanu un 
pakalpojumu sniegšanu, ja tirgotājs veic 
komercdarbību ES un sniedz pakalpojumus 
ES dzīvojošam patērētājam, izmantojot 
strīdu izšķiršanas struktūru, kas ierosina 
vai nosaka risinājumu vai arī uzaicina 
puses tikties ar mērķi ierosināt tām izlīgt 
(turpmāk: ADR procedūra).

1. Šī direktīva attiecas uz līgumisku strīdu 
izšķiršanu ārpustiesas kārtībā, kas rodas 
saistībā ar preču pārdošanu un 
pakalpojumu sniegšanu, ja tirgotājs veic 
komercdarbību ES un sniedz pakalpojumus 
ES dzīvojošam patērētājam, izmantojot 
strīdu izšķiršanas struktūru, kas ierosina 
risinājumu vai arī uzaicina puses tikties ar 
mērķi ierosināt tām izlīgt (turpmāk: ADR 
procedūra).

Or. de
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Grozījums 224
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz procedūrām tādu 
līgumstrīdu izšķiršanai ārpus tiesas, kuri 
izcēlušies, tirgotājam, kas reģistrēts 
Savienībā, pārdodot preces vai sniedzot 
pakalpojumus patērētājam, kas dzīvo 
Savienībā, un kuru risināšanā iesaistās 
strīdu risināšanas struktūra, kas piedāvā vai 
nosaka risinājumu vai saved kopā strīdā 
iesaistītās puses, lai censtos panākt 
mierizlīgumu (turpmāk “ADR
procedūras”). 

1. Šī direktīva attiecas uz procedūrām tādu 
līgumstrīdu izšķiršanai ārpus tiesas, kuri 
izcēlušies, tirgotājam, kas reģistrēts 
Savienībā, pārdodot preces vai sniedzot 
pakalpojumus patērētājam, kas dzīvo 
Savienībā, un kuru risināšanā iesaistās 
strīdu risināšanas struktūra, kas piedāvā vai 
nosaka risinājumu vai saved kopā strīdā 
iesaistītās puses, lai censtos panākt 
mierizlīgumu (turpmāk “ADR
procedūras”). Dalībvalstis var lemt, ka to 
valstisko ADR struktūru lēmumi būs 
saistoši tirgotājiem, izņemot, ja viena no 
iesaistītajām pusēm vēlētos likumstrīdu 
šķirt tiesā.

Or. da

Grozījums 225
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz procedūrām tādu 
līgumstrīdu izšķiršanai ārpus tiesas, kuri 
izcēlušies, tirgotājam, kas reģistrēts 
Savienībā, pārdodot preces vai sniedzot 
pakalpojumus patērētājam, kas dzīvo 
Savienībā, un kuru risināšanā iesaista 
strīdu risināšanas struktūra, kas piedāvā vai 
nosaka risinājumu vai saved kopā strīdā 
iesaistītās puses, lai censtos panākt 
mierizlīgumu (turpmāk “ADR 

1. Šī direktīva attiecas uz procedūrām tādu 
pārrobežu līgumstrīdu izšķiršanai ārpus 
tiesas, kuri izcēlušies, tirgotājam, kas 
reģistrēts Savienībā, pārdodot preces vai 
sniedzot pakalpojumus patērētājam, kas 
dzīvo Savienībā, un kuru risināšanā iesaista 
strīdu risināšanas struktūra, kas piedāvā vai 
nosaka risinājumu vai saved kopā strīdā 
iesaistītās puses, lai censtos panākt 
mierizlīgumu.
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procedūras”).

Or. en

Grozījums 226
Catherine Stihler

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Vienošanās līgumam, kas noslēgts starp 
patērētāju un tirgotāju par sūdzību 
iesniegšanu ADR struktūrā, nebūtu 
jāapliek patērētāju ar saistībām, ja 
vienošanās tika noslēgta pirms strīda un 
ja šī vienošanās ierobežo patērētāja 
tiesības rīkoties un nākt klajā ar strīda 
risinājumu pirms tiesu procesa 
uzsākšanas. Attiecībā uz ADR struktūrām, 
kas izvirza risinājumus, risinājumiem 
jāapliek abas puses ar saistībām tikai tad, 
ja abas puses tika iepriekš informētas par 
attiecīgajām saistībām un piekrita 
konkrēti šim faktam. 
Šim noteikumam nebūtu jāattiecās uz 
gadījumiem, kad attiecīgās valsts 
likumdošana nosaka, ka risinājums ir 
saistošs tikai tirgotājam. 

Or. en

Grozījums 227
Ashley Fox

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Direktīva attiecas arī uz tām ADR 
entītijas, ko izveidojušas valsts asociācijas 
vai uzņēmumu grupas, un, kas veido 
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atšķirīgas juridiskas personas salīdzinot 
ar individuāliem tirgotājiem. 

Or. en

Pamatojums

Ja neizdodas izskaidrot Direktīvas darbības jomas, tas nenovēršami rada atšķirības tās 
transponēšanā un īstenošanā, un būt neproduktīvi visām pusēm.

Grozījums 228
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a) procedūras, kurās par strīdu 
izšķiršanu atbildīgās fiziskās personas 
nodarbina tikai attiecīgais tirgotājs;

dzēsts

Or. en

Pamatojums

Kamēr tie ievēro kvalitātes kritērijus, kas noteikti šajā Direktīvā, nav iemesla izslēgt iekšējās 
ASR sistēmas, kuras varētu kļūt 2. klases ASR un tādējādi tām būtu pienākums izzust, radot 
negatīvas sekas attiecībā uz ASR pārklājumu.

Grozījums 229
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a) Procedūras pirms strīdu izskatīšanas 
struktūrām, kurās fiziskās personas, kurām 
uzdots strīdus izskatīt, nodarbina tikai 
tirgotājs;

(a) Procedūras pirms strīdu izskatīšanas 
struktūrām, kurās fiziskās personas, kurām 
uzdots strīdus izskatīt, nodarbina tikai 
viena no pusēm un kas neatbilst šīs 
direktīvas II nodaļas kritērijiem.
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Grozījums 230
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a) tādu strīdu izšķiršanas struktūru 
procedūrām, kurās par strīdu izšķiršanu 
atbildīgās fiziskās personas nodarbina tikai 
attiecīgais tirgotājs;

(a) tādu strīdu izšķiršanas struktūru 
procedūrām, kurās par strīdu izšķiršanu 
atbildīgās fiziskās personas nodarbina vai 
algo tikai attiecīgais tirgotājs vai tirgotāju 
apvienība, ar nosacījumu, ka, ja papildus 
tam, ka šo struktūru darbība atbilst šīs 
direktīvas II nodaļā noteiktajām 
prasībām, šīs fiziskās personas ievēro šīs 
direktīvas 6. panta 2a punktā minētos 
speciālos noteikumus;

Or. fr

Grozījums 231
Patrīcija ToijaPatrizia Toia)

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a) procedūras, kurās par strīdu izšķiršanu 
atbildīgās fiziskās personas nodarbina tikai 
attiecīgais tirgotājs;

(a) Procedūras, kurās par strīdu izšķiršanu 
atbildīgās fiziskās personas nodarbina tikai 
attiecīgais tirgotājs, ja šie uzņēmumi 
neatbilst vispārējām II nodaļas prasībām 
saskaņā ar 17 pantu, un ja ir ievēroti šādi 
papildu nosacījumi:
- par strīdu izšķiršanu atbildīgās fiziskās 
personas ir hierarhiski neatkarīgas no 
tirgotāja un nevar būt pakļautas 
instrukcijām, ko sniedz tirgotājs;
- par strīdu izšķiršanu atbildīgo fizisko 
personu atalgojums nav atkarīgs no strīda 
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izšķiršanas procedūras iznākuma;
- par strīdu izšķiršanu atbildīgās fiziskās 
personas nedrīkst būt strādājušas pie 
attiecīgā tirgotāja trīs gadu laikā pirms 
stāšanās amatā.
- strīdu izšķiršanas persona ir pakļauta 
ikgadējai kompetentas iestādes 
novērtēšanai dalībvalstī, kurā tā ir 
reģistrēta attiecībā uz atbilstību 
principiem, kas noteikti šajā Direktīvā;

Or. en

Pamatojums

Starpniecība, ko sniedz tirgotāji vai "iekšējā” starpniecība nebūtu jāizslēdz, jo tā veido 
nozīmīgu daļu no alternatīviem strīdu izšķiršanas mehānismiem. Ieteikums 98 / 257 / EK 
neizslēdz šāda veida starpniecību, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi. "Iekšējo" starpniecību 
var sniegt reālu pievienoto vērtību ārpustiesas strīdu risināšanai, jo tā nodrošina 
tehniskas/"nepastarpinātas" zināšanas, kā arī ļauj attīstīties tiešai starpniecībai, kas ir 
svarīgas pusēm.

Grozījums 232
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a) procedūras, kurās par strīdu izšķiršanu 
atbildīgās fiziskās personas nodarbina tikai 
attiecīgais tirgotājs;

(a) procedūras, kurās par strīdu izšķiršanu 
atbildīgās fiziskās personas nodarbina tikai 
attiecīgais tirgotājs, ja vien nav pilnīga 
atbilstība īpašajām neatkarības un 
objektivitātes prasībām.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka visa ES ir labi funkcionējošas un efektīvas ASR shēmas, kurās par strīdu 
izšķiršanu atbildīgās fiziskās personas nodarbina tikai attiecīgais tirgotājs, papildu Direktīvas 
skaidrajam mērķim bazēties uz esošajām ASR entītijām, ir lietderīgi paplašināt jomu līdz 
šādām ASR shēmām, ja tās ievēro neatkarības un objektivitātes kritērijus, kas detalizēti 
jānosaka šajā direktīvā.
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Grozījums 233
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.d b punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(ba) preču pārdošanu vai pakalpojumu 
sniegšanu, kas tiek sniegti kā vispārējas 
nozīmes pakalpojumi (sabiedriski 
pakalpojumi).

Or. de

Grozījums 234
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.d b punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(b a) strīdiem starp tirgotājiem;

Or. fr

Grozījums 235
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.d d punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(d a) sūdzības, ko tirgotājs iesniedzis pret 
patērētāju;

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu varas nelīdzsvarotību starp patērētājiem un tirgotājiem, tika dibināts ievērojams 
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skaits ASR nodrošinātāju. Nebūtu piemēroti pieprasīt šādām iestādēm pieņemt strīdus, ko 
uzsācis uzņēmums pret patērētāju.

Grozījums 236
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.d b punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(d b) sūdzībās, kur patērētājs nav jau 
meklējis draudzīgu risinājums strīdam ar 
tirgotāju;

Or. en

Pamatojums

Patērētājam vienmēr vajadzētu censties atrisināt strīdu draudzīgi ar tirgotāju, pirms tie 
vēršas pie ASR, jo tas ir samazina izmaksas ASR entītjām un noved pie labākiem rezultātiem.

Grozījums 237
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.d d punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(d c) sūdzības, kas rodas no preču 
pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas, 
kas tika noslēgtas pirms 24 mēnešiem pēc 
publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī;

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams ierobežot šīs Direktīvas piemērošanu arstrīdiem, kas radušies pēc Direktīvas 
īstenošanas.
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Grozījums 238
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.d d punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(d d) veselības aprūpes pakalpojumi, ko 
sniedz veselības aprūpes speciālisti, lai 
novērtētu, saglabātu vai atjaunotu viņu 
veselības stāvokli, tostarp recepšu 
izrakstīšanu un izsniegšanu, un 
nodrošināšanu ar zālēm un medicīniskām 
ierīcēm;

Or. en

Pamatojums

Nav lietderīgi šos sektorus aiztirzāt tādā pašā veidā kā "iepirkšanos" un tādēļ tie būtu jāizņem 
no Direktīvas.

Grozījums 239
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.d c punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(d e) tālākizglītības vai augstākās 
izglītības iestādes, kas ir tiesīgas pretendēt 
uz valsts finansējumu vai kuru apmācība 
tiek izraudzīta valsts finansētu skolēnu 
finansiālam atbalstam;

Or. en

Pamatojums

Nav lietderīgi šos sektorus aiztirzāt tādā pašā veidā kā "iepirkšanos" un tādēļ tie būtu jāizņem 
no Direktīvas.
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Grozījums 240
Wim van de Camp

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2 a. Šī Direktīva neliedz dalībvalstīm 
pieņemt vai saglabāt noteikumus, kas 
pārsniedz to, kas ir paredzēti šajā 
Direktīvā.

Or. en

Grozījums 241
Silvia Costa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
lēmums, ko pieņēmušas to ADR 
struktūras ir saistošs abām pusēm tikai 
tad, ja puses ir iepriekš informētas par 
lēmuma saistošo būtību un ir to 
akceptējušas. Dalībvalstīm jānodrošina, 
lai lēmums starp patērētāju un tirgotāju 
likumstrīdu risināšanai ADR struktūrās 
neatņemtu patērētājam  tiesības 
likumstrīdu risināt tiesā. Šī direktīva 
nosaka saskaņotus minimālos standartus 
alternatīvai likumstrīdu risināšanas 
procedūrai, lai pārleicinatos, ka 
patērētājiem būtu pieeja augstas 
kvalitātes, caurskatāmiem, efektīviem un 
godīgiem likumstrīdu risināšanas 
mehānismiem visās ekonomiskajās un 
tirdzniecības nozarēs, visos iekšējos 
mazumtirdzniecības preču un 
pakalpojumu tirgos, neatkarīgi kur 
Savienībā atrodas patērētāji un tirgotāji. 
Dalībvalstis drīkst aizgūt un saglabāt 
striktākas likumstrīdu risināšanas 
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procedūras, kas būtu saskaņā ar Līgumu 
par Eiropas Savienības darbību (TFEU), 
šīs direktīvas ietvaros, lai veicinātu 
austāku patērētāju aizsardzības līmeni.

Or. it

Grozījums 242
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. Šīs Direktīvas 5 (1). pants prevalē pār 
noteikumiem, kas minēti pielikumā.

2. Ja jebkurš no šīs Direktīvas 
noteikumiem ir pretrunā ar jebkādiem 
citiem Savienības tiesību akta 
noteikumiem, kas regulē īpašās jomas, šie 
Savienības tiesību akta noteikumi prevalē,
un tos piemēro attiecīgajās nozarēs. 
Tomēr, ja noteikums ir ar mērķi veicināt, 
ASR entītiju izveidošanu konkrētā nozarē, 
tad šīs Direktīvas attiecīgie noteikumi būs 
noteicoši un piemērojami.

Or. en

Pamatojums

Būtu grūti ieviest prasību ņemot vērā patērētāju aizsardzības līmeni, ko nodrošina dažādi 
Eiropas Savienības likumdošanas akti. Turklāt šai Direktīvai jābūt dominējošai pār īpašiem 
noteikumiem citos Savienības likumdošanas aktos, nevis likumdošanai kopumā.

Grozījums 243
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

3. Šī Direktīva ir noteicošā pār 
obligātajiem noteikumiem, kas ietverti 

dzēsts
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konkrētās nozares Savienības tiesību 
aktos, kas attiecas uz alternatīvu strīdu 
izšķiršanu tikai tiktāl, ciktāl šie noteikumi 
nenodrošina vismaz līdzvērtīgu patērētāju 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums 244
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) “patērētājs” ir fiziska persona, kas 
rīkojas nolūkos, kas nav saistīti ar 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecību vai profesionālo darbību, 

a) “patērētājs” ir fiziska persona, kas 
rīkojas nolūkos, kas nav saistīti ar 
komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecību vai profesionālo darbību vai 
kas vai persona, kas noslēdz līgumu 
nolūkos, kas ir daļēji saistīti ar 
komercdarbību, uzņēmējdarbību 
amatniecību vai profesionālo darbību 
(divejāda lietojuma līgumi), bet kur
comercdarbības nolūki ir pietiekami 
maznozīmīgi, lai nesastādītu iepirkuma 
līguma galveno mērķi;

Or. da

Grozījums 245
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) vārdkopa "līgumisks strīds" nozīmē 
strīdu, kas radies saistībā ar preču
pārdošanu un/vai pakalpojumu sniegšanu 
un ko klients un tirgotājs un/vai 
pakalpojumu sniedzējs nav varējis 
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atrisināt divpusējās sarunās.

Or. de

Grozījums 246
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.d a punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(d a) " ASR procedūra " nozīmē 
procedūru, kas minēta 2. pantā un atbilst 
prasībām, kas noteiktas ar šo Direktīvu, 
un ko realizē ASR entītija;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai būtu skaidrs, ka šī Direktīva attiecas tikai uz ADR procedūrām, ko veic strīdu 
izšķiršanas nodrošinātājs, kas izvēlas kļūt par ASR entītijām saskaņā ar šo Direktīvu.

Grozījums 247
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.d b punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(d b) "Līgumstrīds" nozīmē, ka klients un 
tirgotājs nevar divpusēji vienoties. 
Līgumstrīds kā tāds netiek izpausts, 
kamēr tirgotājam ir bijusi iespēja rīkoties 
ar sūdzību godīgi un ātri;

Or. en

Grozījums 248
Ashley Fox
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.e punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(e) "ADR subjekts" ir jebkura iestāde , 
nosaukta vai minēta, kas ir izveidota, uz 
stingra pamata un piedāvā strīdu 
atrisināšanu, izmantojot alternatīvu strīdu 
izšķiršanas (ADR) procedūru;

(e) "ASR entītija" ir jebkura iestāde , 
nosaukta vai minēta, kas ir izveidota, uz 
stingra pamata un piedāvā strīdu 
atrisināšanu, izmantojot alternatīvu strīdu 
izšķiršanas (ASR) procedūru, un kas ir 
uzskaitīta saskaņā ar 17. panta 2. punku;

Or. en

Grozījums 249
<RepeatBlock-By><Members>Philippe Juvin</Members>

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.e punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

( e) "ADR subjekts" ir jebkura iestāde , 
nosaukta vai minēta, kas ir izveidota, uz 
stingra pamata un piedāvā strīdu 
atrisināšanu, izmantojot alternatīvu strīdu 
izšķiršanas (ADR) procedūru;

(e) "ADR subjekts" ir jebkura iestāde , 
nosaukta vai minēta, kas ir izveidota, uz 
stingra pamata, piedāvā strīdu atrisināšanu, 
izmantojot alternatīvu strīdu izšķiršanas 
(ADR) procedūru, un ir paziņota Eiropas 
Komisijai saskaņā ar šīs Direktīvas 17(2). 
Pantu;

Or. en

Pamatojums

Par visām ASR entītijām, kas atbilst kritērijiem, kas izklāstīti šajā priekšlikumā Direktīvai, 
attiecīgās valsts kompetentā iestādei ir jāpaziņo Eiropas Komisijai saskaņā ar priekšlikuma 
Direktīvai 17. panta 2. punktu.

Grozījums 250
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka strīdus, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, var iesniegt 
izskatīšanai ADR struktūrai, kas atbilst šajā 
direktīvā paredzētajām prasībām.

1. Dalībvalstis veicina patērētāju piekļuvi 
ADR procedūrām un nodrošina, ka strīdus, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, var iesniegt 
izskatīšanai ADR struktūrai, kas atbilst šajā 
direktīvā paredzētajām prasībām, ja 
patērētājs nav iepriekš varējis panākt, ka 
tirgotājs apmierina viņa prasību.

Or. fr

Grozījums 251
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. 50. Dalībvalstis nodrošina, ka strīdus, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, var iesniegt 
izskatīšanai ASR entītijai, kas atbilst šajā 
direktīvā paredzētajām prasībām.

1. Dalībvalstīm jānodrošina, ka strīdus, uz 
ko attiecas šī Direktīva un kurā tiek 
iesaistīts tirgotājs savā teritorijā var tikt 
iesniegti ASR entītijai, kas atbilst 
prasībām, kas noteiktas šajā Direktīvā.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no nevajadzīgas dublēšanās, dalībvalstīm būtu tikai jānodrošina, ka strīdi par 
ASR ir pieejami tirgotājiem, kas dibināti to teritorijā.

Grozījums 252
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. 50. Dalībvalstis nodrošina, ka strīdus, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, var iesniegt 

1. Dalībvalstis atvieglo patērētājiem 
piekļuvi ASR procedūrām, un tas veicinās 
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izskatīšanai ASR entītijai, kas atbilst šajā 
direktīvā paredzētajām prasībām.

to, ka strīdus, uz ko attiecas šī Direktīva, 
var iesniegt ASR entītijām, kas atbilst 
kvalitātes kritērijiem, kas izklāstīti šajā 
Direktīvā, ja gan tirgotājs un patērētājs 
vienojas to darīt.

Or. en

Grozījums 253
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka strīdus, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, var iesniegt 
izskatīšanai ADR struktūrai, kas atbilst šajā 
direktīvā paredzētajām prasībām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka strīdi, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, tiek iesniegti 
izskatīšanai ADR struktūrai, kas atbilst šajā 
direktīvā paredzētajām prasībām.

Or. it

Pamatojums

Vadoties no citu dalībvalstu pozitīvās pieredzes, efektīvai alternatīvai strīdu risināšanas 
sistēmai vajadzētu būt balstītai uz obligātiem centieniem rast risinājumu, pirms griešanās 
tiesā.  

Grozījums 254
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. 50. Dalībvalstis nodrošina, ka strīdus, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, var iesniegt 
izskatīšanai ASR entītijai, kas atbilst šajā 
direktīvā paredzētajām prasībām.

1. Dalībvalstīm jāveicina patērētāju 
piekļuvi ASR procedūrām un nodrošinot, 
ka strīdi, uz ko attiecas šī Direktīva, kurā 
iesaistīti tirgotāji, kuri reģistrēti tās 
teritorijā, var iesniegt ASR entītijām, 
kuras atbilst kvalitātes kritērijiem, kas 
noteikti šajā Direktīvā, ja gan tirgotājs un 



PE489.695v01-00 76/146 AM\903359LV.doc

LV

patērētājs vienojas tā darīt.

Or. en

Grozījums 255
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka strīdus, uz ko 
attiecas šī Direktīva, var iesniegt ADR 
subjektam, kas atbilst prasībām, kas 
noteiktas šajā Direktīvā.

1. Dalībvalstis veicina, ka strīdus, uz ko 
attiecas šī Direktīva, var iesniegt ASR 
vienībai, kas atbilst prasībām, kas noteiktas 
šajā Direktīvā, saprotot, ka ASR paliek 
brīvprātīga un iesniegšanas veiksme 
paliks atkarīga no vēlmes pusēm vienoties 
par pievienošanos ASR.

Or. en

Pamatojums

ASR Direktīva un tās pavaddokumentiem dotu patērētājiem iespaidu, ka Direktīva paveic un 
nodrošina, ka patērētāji var iesniegt visassavas sūdzības ASR alternatīvās strīdu izšķiršanas 
iestādē, un tiek realizēts pilnīgs pārklājums. Atšķirībā no pieejamības tiesai, kas ir pilsoņu 
tiesības (un izņemot ierobežotu skaitu izņēmumu, ja, pamatojoties uz ES tiesību aktiem, ASR 
ir obligāti) priekšlikums nemaina faktu, ka ASR paliek brīvprātīga, un tas ir pareizi. Šie 
principi jānostiprina Direktīvā, tādā veidā, ka tiek veidoti pareizi sagaidāmie rezultāti. Šis 
grozījums paredz, ka šī Direktīvai irjāaizsniedz dalībvalstis, lai iespējotu un veicinātu to 
(paziņots) ASR struktūras tā, ka patērētāju strīdus var risināt, kad vien iespējams un 
vajadzīgs, kā arī noteikt, ka piekļuve ADR brīvprātīga un atkarīga no vēlmes puses iesaistīties 
ASR.

Grozījums 256
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
5. panta 2. paragrāfa - ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ASR 2. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
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struktūras: strīdiem, uz ko attiecas šī Direktīva, ASR 
struktūras: 

Or. en

Grozījums 257
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a a punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a) jābūt tīmekļa vietnei, kurā puses 
tiešsaistes režīmā var iesniegt sūdzības;

(a) jābūt tīmekļa vietnei, kurā puses 
tiešsaistes režīmā var iesniegt iesniegumu 
par alternatīvu strīdu izšķiršanu;

Or. de

Grozījums 258
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a a punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a) ir izveidojušas tīmekļa vietni, kurā 
strīdā iesaistītās puses var iesniegt sūdzību 
tiešsaistē;

(a) pārvalda un uztur tīmekļa vietni, kurā 
strīdā iesaistītās puses var viegli piekļūt 
informācijai par ADR procedūrām un 
patērētājs var iesniegt sūdzību tiešsaistē, 
vai kurā norādīta pasta adrese, uz kuru 
patērētājs var nosūtīt savu sūdzību un 
nepieciešamos apliecinājuma 
dokumentus;

Or. fr

Grozījums 259
Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a a punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a a) informē patērētāju, ka pirms 
sazināties tieši ar ADR entītiju procedūras 
atvēršanai, vajadzētu sazināties tieši ar 
tirgotājiem, lai nodrošinātu procedūras 
efektivitāti un izvairītos no pārslodzes 
ASR entītijās, vajadzētu saprātīgās laika 
robežās sazināties tieši ar tirgotāju klientu 
apkalpošanas nodaļu, ja tāda pastāv;

Or. en

Pamatojums

ADR entītijas nedrīkst pārvērsties par aizstājējiem tirgotāju klientu apkalpošanas nodaļām. 
Patērētājiem vajadzētu sazināties vispirms ar klientu apkalpošanu tirgotāju, ja tāds pastāv, 
pirms uzsākt procedūru, griežoties pie ASR entītijas, lai izvairītos no tās pārslogošanas, 
efektivitātes un ātruma samazināšanās visā procedūrā.

Grozījums 260
Robert Rochefort

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a a) rīcībā ir pietiekami līdzekļi 
(piemēroti cilvēku, materiālie un finanšu 
resursi);

Or. fr

Grozījums 261
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a b punkts
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(b) sniedz strīdā iesaistītajām pusēm 
iespēju informācijas apmaiņā ar tām 
izmantot elektroniskus līdzekļus;

(b) sniedz strīdā iesaistītajām pusēm 
iespēju informācijas apmaiņā ar tām 
izmantot elektroniskus līdzekļus vai pasta 
pakalpojumus;

Or. fr

Grozījums 262
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.c punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(c) akceptēt gan iekšzemes, gan pārrobežu 
strīdus, tostarp domstarpības, uz ko attiecas 
Regula (ES) Nr. [Publikāciju birojs ievieto 
atsauces numuru] Eiropas Parlamenta un 
Padomes [Publikācijas birojs ievieto 
pieņemšanas datumu] par patērētāju strīdu 
izšķiršanu tiešsaistē (Regula par sadarbību 
ar patērētāju ODR); un

(c) akceptēt pārrobežu strīdus, tostarp 
domstarpības, uz ko attiecas Regula (ES) 
Nr. [Publikāciju birojs ievieto atsauces 
numuru] Eiropas Parlamenta un Padomes 
[Publikācijas birojs ievieto pieņemšanas 
datumu] par patērētāju strīdu izšķiršanu 
tiešsaistē (Regula par sadarbību ar 
patērētāju ODR), un

Or. en

Grozījums 263
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.d punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

D), kas nodarbojas ar strīdiem, uz ko 
attiecas šī Direktīva, veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas 
datu apstrādi saskaņā ar noteikumiem par 
personas datu aizsardzību, ko paredz valsts 
tiesību akti, ar ko ievieš Direktīvu 95 / 46 / 
EK.

d) veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka personas datu apstrāde 
atbilst noteikumiem par personas datu 
aizsardzību, ko paredz valsts tiesību akti, ar 
ko ievieš Direktīvu 95/46/EK, kurā ir 
izveidota ASR entītija.
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Or. en

Grozījums 264
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2a. ADR struktūra nevar noraidīt strīda 
izskatīšanu, nenosūtot pusēm pienācīgu 
pamatojumu 14 kalendāra dienu laikā pēc 
iesnieguma par alternatīvu strīda 
izšķiršanu.

Or. de

Grozījums 265
Ashley Fox

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var noteikt termiņu, kurā 
patērētājs var iesniegt sūdzību ADR 
entītijai vai tirgotājam, kad tas ir 
priekšnoteikums alternatīvā strīdu 
izšķiršanas procedūrā, kas nedrīkst būt 
īsāks par termiņu, ja šāds ierobežojums 
pastāv, kas noteikts tiesību aktos 
dalībvalstī, kas ļautu pusēm uzsākt 
tiesvedību

Or. en

Grozījums 266
Konstantinos Poupakis
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Dalībvalstis drīkst ieviest laika 
ierobežojumus, kuru ietvaros patērētājiem 
ir jāiesniedz sūdzības ADR struktūrās, bet 
kuri nedrīkt būt īsāki par laika 
ierobežojumiem (kur tādi laika 
ierobežojumi eksistē), kas noteikti 
dalībvalsts likumdošanā par tiesiskas 
darbības uzsākšanu.

Laika ierobežojums, kura ietvaros 
patērētājs var iesniegt sūdzību ADR 
struktūrās, nekādā gadījumā, nedrīkst būt 
īsāks par vienu gadu, vadoties no datuma, 
kurā patērētājs ir iesniedzis sūdzību 
tirgotājam.

Or. el

Pamatojums

Dalībvalstis drīkst ieviest laika ierobežojumus sūdzību iesniegšanai ADR struktūrās, lai 
atturētu patērētājus no to likumisko tiesību izmantošanas. Tomēr, šī direktīva, patērētaju 
tiesību aizsardzības nolūkos, nosaka viena gada minimālo laika ierobežojumu, no brīža, kad 
patērētājs ir iesniedzis sūdzību tirgotājam, sūdzību iesniegšanai ADR struktūra, gadījumā, ja 
kādā no dalībvalstīm likumā noteiktais laika ierobežojums ir īsāks.

Grozījums 267
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var izpildīt 1. punktā 
norādītās saistības, nodrošinot pastāvēšanu 
ASR iestādei, kas ir kompetenta tādu strīdu 
izskatīšanā, kuru risināšanā atbilstoši 1. 
punktam neviena esošā ASR iestāde nav 

3. Dalībvalstis var izpildīt 1. punktā 
norādītās saistības, izveidojot ASR iestādi, 
kas ir kompetenta tādu strīdu izskatīšanā, 
kuru risināšanā atbilstoši 1. punktam 
neviena esošā ASR iestāde nav 
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kompetenta. kompetenta.

Or. en

Grozījums 268
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var arī izpildīt šo saistību 
nodrošināt vietējās ASR entītijas 
eksistenci, kas ir kompetenta izskatīt 
strīdus, kas minēti rezolūcijas 1. punktā, 
par kuru neviena esošā ASR entītija nav 
kompetenta.

3. Dalībvalstis var arī izpildīt šo saistību 
nodrošināt vietējās ASR entītijas 
eksistenci, kas ir kompetenta izskatīt 
strīdus, kas minēti rezolūcijas 1. punktā, 
par kuru neviena esošā ASR entītija nav 
kompetenta. Dalībvalstis var arī izpildīt šo 
saistību, izmantojot nozaru ASR entītijas, 
kas atrodas citā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Pareizai alternatīvo un tiešsaistes strīdu izšķiršanā ir nepieciešams, lai nodrošinātu 
maksimālu pārklājumu ar ASR entītijām visās nozarēs. Tomēr to var izdarīt Eiropas līmenī. 
Nav vajadzības visām dalībvalstīm izveidot sektorālās ASR entītijas.

Grozījums 269
Wim van de Camp

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

3 a. Patērētāji var iesniegt savu sūdzību 
ADR, tikai tad, ja tie pirmo reizi ir 
iesnieguši savu sūdzību tirgotājam.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums neparedz prasību, ka patērētājam vispirms ir jāmēģina atrisināt 
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sūdzību ar tirgotāju, pirms viņš var iesniegt savu strīdu ASR. Šāda prasība ir gan vēlama, bet 
arī uzskatāma par nepieciešamu, lai neradītu pārslodzi ASR entītijām. Tas ir iemesls, kāpēc 
grozījums ierosina paredzēt šādu prasību.

Grozījums 270
Sandra Kalniete

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis var ieviest vai uzturēt 
spēkā procesuālos noteikumus, kas ļauj 
ASR entītijām darboties efektīvi, iekļaujot 
noteikumus par monetāriem 
robežsliekšņiem, uz kuriem šī Direktīva 
neattiecas, vai noteikumus par termiņu, 
kurā patērētājs var iesniegt sūdzību ASR 
entītijai. Šādas procesuālās normas 
nedrīkst ievērojami pasliktināt patērētāju 
piekļuvi ASR procedūrām.

Or. en

Grozījums 271
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Dalībvalstis var atļaut ADR 
struktūrām ieviest procedurālos 
noteikumus, kas atļautu tām gan  atteikt 
gan risināt doto strīdu gadījumā, kad 
patērētājs nav tieši sazinājies ar tirgotāju 
nolūkā atrisināt strīdu, pirms griešanās 
ADR struktūrās vai tiesā strīda sakarā vai 
gadījumos, kad sūdzība ir nepamatota, 
sūdzība jau tiek izskatīta citā ADR 
struktūrā vai jebkurā citā situācijā, kad 
uzņemšanās izskatīt sūdzību varētu 
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nopietni kaitēt ADR struktūras darbības 
efetivitātei. Šāda veida procedurālie 
noteikumi nedrīkst nopietni apgrūtināt 
patērētāja  (arī pārrobežu likumstrīdu 
gadījumos) piekļuvi ADR struktūru 
pakalpojumiem. 

Or. hu

Grozījums 272
Ashley Fox

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var ieviest, uzturēt vai 
atļaut ASR entītijām ieviest vai uzturēt 
spēkā procesuālos noteikumus, kas ļauj 
tām noraidīt, lai risinātu konkrētu strīdu.
Šādas procesuālās normas nedrīkst 
ievērojami pasliktināt patērētāju piekļuvi 
ASR procedūrām.

Or. en

Pamatojums

Visas ASR entītijām ir noteikumi pēc kuriem tās var pārtraukt strīdu. Ir svarīgi apzināties, ka 
šie noteikumi pastāv. Ir arī svarīgi, nemēģinātu saskaņot šos noteikumus – šeit bieži vien ir 
pamatoti iemesli, kāpēc tie ir atšķirīgi dažādās nozarēs. Turklāt, ja ASR entītijas ir pamatoti
nolēmusi, ka konkrētais strīds nav piemērots ASR entītijai, tad šķiet saprātīgi sagaidīt, ka 
dažādas ASR entītijas būt gatavas censties atrisināt šo konfliktu.

Grozījums 273
Bernadette Vergnaud

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

3. a Dalībvalstis var atļaut ADR 
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organizācijām ieviest vai uzturēt 
procesuālos noteikumus, kas ļauj tām 
atteikties iesaistīties attiecīgā strīda 
izskatīšanā, ja patērētājs nav iepriekš 
sazinājies ar tirgotāju, lai izšķirtu strīdu, 
ja sūdzība ir apmelojoša, ja strīdu jau 
izskatījusi cita ADR organizācija vai tiesa. 
Šiem noteikumiem nevajadzētu būtiski 
traucēt patērētāju piekļuvei ADR 
procedūrām, tostarp arī pārrobežu strīdu 
gadījumā.

Or. fr

Grozījums 274
Ashley Fox

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

3 b. Ja saskaņā ar procesuālajiem 
noteikumiem, kas minēti 4. punktā, ASR 
entītija nevar izskatīt strīdu, kas ir 
iesniegts tajā, dalībvalstīm netiek 
pieprasīts nodrošināt, ka patērētājs var 
iesniegt savu strīdu citai ASR entītijai.

Or. en

Grozījums 275
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
6.pants - virsraksts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Zināšanas un objektivitāte Zināšanas, neatkarība un objektivitāte

Or. fr
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Grozījums 276
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
6.pants - virsraksts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Zināšanas un objektivitāte Zināšanas, neatkarība un objektivitāte

Or. en

Pamatojums

Neatkarības princips atšķiras no objektivitātes un vairos uzticamību ASR shēmām, nodrošinot 
nepieciešamās papildu prasības attiecībā uz fiziskām personām, kas atbild par šādu shēmām,
kas jāpiemēro, jo īpaši gadījumos, ja šādas fiziskas personas ir nodarbinātas vienīgi pie 
tirgotāja.

Grozījums 277
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
6. panta 1. punkts - ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka fiziskām 
personām, kas atbild par alternatīvo strīdu 
izšķiršanu, ir nepieciešamās zināšanas, un 
ka tās ir objektīvas. To var garantēt, 
nodrošinot, ka:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka fiziskām 
personām, kas atbild par alternatīvo strīdu 
izšķiršanu, ir nepieciešamās zināšanas, un 
ka tās ir neatkarīgas un objektīvas. To var 
garantēt, nodrošinot, ka:

Or. fr

Grozījums 278
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
6. panta 1. punkts - ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka fiziskām 1. Dalībvalstis nodrošina, ka fiziskajām 
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personām, kas atbild par alternatīvo strīdu 
izšķiršanu, ir nepieciešamās zināšanas un 
ka tās ir objektīvas. To var garantēt, 
nodrošinot, ka viņi:

personām, kas ir atbildīgas par ASR 
procedūrām ir vajadzīgās zināšanas un tās 
ir objektīvas. To var garantēt, nodrošinot, 
ka viņi:

Or. en

Grozījums 279
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
6. panta 1. punkts - ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jānodrošina, ka fiziskām 
personām, kas atbild par alternatīvo strīdu 
izšķiršanu, ir nepieciešamās zināšanas un 
ka viņas ir objektīvas. To var garantēt, 
nodrošinot, ka viņi:

1. Dalībvalstīm jānodrošina, ka fiziskām 
personām, kas atbild par alternatīvo strīdu 
izšķiršanu, ir nepieciešamās zināšanas un 
ka viņas ir neatkarīgas un objektīvas. To 
var garantēt, nodrošinot, ka viņi:

Or. en

Pamatojums

Neatkarības princips atšķiras no objektivitātes un vairos uzticamību ASR sistēmām, 
nodrošinot nepieciešamās papildu prasības attiecībā uz fiziskām personām, kas atbild par 
šādu shēmu, kas jāpiemēro, jo īpaši gadījumos, ja šādas fiziskas personas ir vienīgie 
nodarbinātie pie tirgotāja.

Grozījums 280
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a) tām ir nepieciešamās zināšanas, 
prasmes un pieredze alternatīvas strīdu 
izšķiršanas jomā;

(a) tām ir nepieciešamās zināšanas, 
prasmes un pieredze, jo īpaši juridiskajos 
jautājumos, alternatīvas strīdu izšķiršanas 
jomā;

Or. fr
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Grozījums 281
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a) tām ir nepieciešamas zināšanas, 
prasmes un pieredze alternatīvu strīdu 
izšķiršanas jomā;

tām ir nepieciešamās zināšanas un prasmes 
strīdu izšķiršanas jomā;

Or. en

Grozījums 282
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a) tām ir nepieciešamas zināšanas, 
prasmes un pieredze alternatīvu strīdu 
izšķiršanas jomā;

(a) ir nepieciešamās pārbaudītas zināšanas, 
prasmes un pieredze strīdu izšķiršanas 
jomā.

Or. en

Grozījums 283
Ashley Fox

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1a. ADR sistēmas ir atbildīgas noteikt 
atbilstošu ekspertīzi, ņemot vērā strīdu 
veidu un sarežģītību.

Or. en
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Pamatojums

Tas ir labākais veids, kā garantēt, ka zināšanas un prasmes par fiziskām personām, kas 
iesaistītas sūdzību izskatīšanu atbilstu īpašības gan ADR mehānismu un strīdu specifika.

Grozījums 284
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1b. punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1 b. Kur par strīdu izšķiršanu atbildīgās 
fiziskās personas nodarbina tikai 
attiecīgais tirgotājs, dalībvalstīm 
jānodrošina, lai tās atbilstu šādām 
prasībām:
(a) iecelšanu apstiprina augstākā līmeņa 
vadība un uz pietiekami ilgu laiku, lai 
nodrošinātu to rīcības neatkarību;
(b) nav hierarhiskas saiknes ar operatīvo 
vadību, īpaši ar tiem, kas atbild par 
klientu attiecībām;
(c) atalgojums netiek saistīts ar ADR 
procedūras rezultātiem;
(d) īpaša budžeta izveide, piešķirot 
atbilstošus resursus, lai nodrošinātu ADR 
procedūru efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Lai papildinātu direktīvas darbības jomas paplašināšanos attiecībā uz ADR sistēmām, kurās 
atbildīgo fizisko personu nodarbina tikai tirgotājs, ir nepieciešams noteikt īpašas prasības, lai 
nodrošinātu objektivitātes un neatkarības principu atbilstību.

Grozījums 285
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
6. pants - 2. punkts
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis garantē, ka ADR 
struktūras, kurās fiziskās personas, kas 
atbild par strīdu izšķiršanu, veido daļu no 
koleģiālas iestādes, nodrošina, ka šādās 
iestādēs patērētāju un tirgotāju intereses 
pārstāv vienāds pārstāvju skaits.

izdzēsts

Or. en

Pamatojums

Ir nepieņemami administratīvi kontrolēt pārstāvju skaitu ADR struktūru padomēs. Turklāt 
ADR struktūras koleģiālās iestādes sastāvs ir nebūtisks, ņemot vērā objektivitāti, - ir 
pietiekami ar prasību, lai nepastāvētu interešu konflikts.

Grozījums 286
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
6. pants - 2. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis garantē, ka ADR 
struktūras, kurās fiziskās personas, kas 
atbild par strīdu izšķiršanu, veido daļu no 
koleģiālās iestādes, nodrošina, ka šādās 
iestādēs patērētāju un tirgotāju intereses 
pārstāv vienāds pārstāvju skaits.

izdzēsts

Or. en

Grozījums 287
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
6. pielikums - 2a. punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2 a. Dalībvalstis garantē, ka fiziskās 
personas, kas atbild par strīdu izšķiršanu, 
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atklāj jebkuru faktoru, kas varētu 
ietekmēt viņu objektivitāti vai radīt 
interešu konfliktu caur personiskajām, 
biznesa vai finansiālajām attiecībām ar 
kādu no pusēm, vai caur jebkuru citu 
ieinteresētību attiecībā uz ADR 
procedūras rezultātiem

Or. en

Grozījums 288
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
6. pielikums - 2a. punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. a 1. paragrāfa c punkta nolūkā, ja 
fiziskās personas, kas atbild par 
alternatīvo strīdu izšķiršanu, nodarbina 
vai algo tikai attiecīgais tirgotājs vai 
tirgotāju apvienība, dalībvalstīm 
jānodrošina, lai tiktu izpildīti šādi 
speciālie noteikumi:
(1) šīs fiziskās personas pilda savas 
funkcijas no attiecīgā tirgotāja vai 
tirgotāju apvienības atšķirīgas juridiskās 
personas darbības ietvaros;
(2) šīs fiziskās personas nav pakļautas 
nekādiem norādījumiem no attiecīgā 
tirgotāja vai tirgotāju apvienības un nav 
nekādā veidā, ne hierarhiskā, ne 
funkcionālā, saistītas ar tirgotāja vai 
tirgotāju apvienības vadību vai darbības 
pakalpojumiem;
(3) šo fizisko personu iecelšanas 
procedūra ir caurskatāma
(4) šīs fiziskās personas ieceltas uz 
noteiktu laiku, minimums trīs gadiem;
(5) šo fizisko personu atalgojuma līmenis 
nav atkarīgs no ADR procedūru 
rezultātiem;
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(6) attiecīgajām strīdu izšķiršanas 
struktūrām ir savs, no kopējā tirgotāja vai 
tirgotāju apvienības budžeta atsevišķs 
budžets;
(7) attiecīgajām sūdzību izskatīšanas 
struktūrām vismaz reizi gadā jāiesniedz 
novērtējums, ko veikusi tās dalībvalsts 
kompetentā iestāde, kurā struktūra ir 
izveidota, lai noteiktu, vai tā pilnībā atbilst 
šīs direktīvas II nodaļā un jo īpaši šajā 
paragrāfā noteiktajām prasībām.

Or. fr

Grozījums 289
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2b. punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2 b. Dalībvalstis nodrošina, ka fiziskajām 
personām, kas atbild par alternatīvo 
strīdu izšķiršanu, ir pieejama piemērota 
apmācība, lai nodrošinātu augstas 
kvalitātes strīdu izšķiršanu visā Eiropas 
Savienībā. Komisija atbalsta šāda veida 
shēmu izstrādi un to īstenošanu.

Or. en

Grozījums 290
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
6 a. pants (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

6 a. pants
ADR lēmumu likumība
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(1) Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
procedūras rezultāti, kuras mērķis ir 
atrisināt strīdu, piemērojot risinājumu 
patērētājam, neliedz patērētājam tiesības 
pēc aizsardzības, kuras paredz tiesību 
aktu obligātie noteikumi dalībvalstī, kur ir 
reģistrēta ADR struktūra.
(2) Pārrobežu patērētāju strīdu gadījumā 
dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
procedūras rezultāti, kuras mērķis ir 
atrisināt strīdu, piemērojot risinājumu 
patērētājam, neliedz patērētājam tiesības 
pēc aizsardzības, kas viņam ir piešķirtas 
ar noteikumiem, no kuriem nevar 
atkāpties, pēc vienošanās, kas pamatojas 
uz tiesību aktiem dalībvalstī, kur atrodas 
patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta, īpaši 
gadījumos, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. 
jūnija Regulas (EK) Nr. 593/2008 par 
tiesību aktiem, kas piemērojami 
līgumsaistībām (Roma I)1, 6. pantā.
______________
1 OJ L 177, 4.7.2008, p.6.

Or. en

Pamatojums

ADR struktūras var pieņemt savu lēmumu, pamatojoties uz noteikumiem, kas nav tiesību akti 
(pašregulējoši kodeksi u.c.). Tāpēc ir svarīgi, lai ADR procedūras neradītu vājāku 
aizsardzību nekā tas iespējams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, kur šādi lēmumi ir 
saistoši patērētājam.

Grozījums 291
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
struktūras savās tīmekļa vietnēs un drukātā 
formātā savās telpās padara publiski 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
struktūras skaidrā un viegli saprotamā 
veidā savās tīmekļa vietnēs un drukātā 
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pieejamu informāciju par: formātā savās telpās padara publiski 
pieejamu informāciju par:

Or. fr

Grozījums 292
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai ADR 
struktūras savās tīmekļa vietnēs un drukātā 
formātā savās telpās darītu publiski 
pieejamu informāciju par:

1. Dalībvalstis nodrošina, lai ADR 
struktūras savās tīmekļa vietnēs un drukātā 
formātā savās telpās darītu publiski 
pieejamu informāciju par:

Or. en

Pamatojums

Pieejamās izdrukātās versijas ne vienmēr var būt lietderīgas un ADR struktūrām var rasties 
ievērojamas izmaksas, rīkojoties tādā veidā un atjauninot tās.

Grozījums 293
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai ADR 
struktūras savās tīmekļa vietnēs un drukātā 
formātā savās telpās darītu publiski 
pieejamu informāciju par:

1. Dalībvalstis nodrošina, lai ADR 
struktūras savās tīmekļa vietnēs vienkāršā 
valodā, kas saprotama vidusmēra 
lietotājam, un, pēc pieprasījuma, drukātā 
formātā savās telpās darītu publiski 
pieejamu informāciju par:

Or. en
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Grozījums 294
Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) fiziskajām personām, kas ir atbildīgas 
par alternatīvo strīdu izšķiršanu, to 
iecelšanu amatā un pilnvaru termiņu;

a) fiziskajām personām, kas ir atbildīgas 
par alternatīvo strīdu izšķiršanu, to 
akadēmisko un tehnisko izglītību, to 
iecelšanu amatā un pilnvaru termiņu;

Or. el

Pamatojums

Labākai parredzamībai.

Grozījums 295
Ashley Fox

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(b) finansējuma avotu, tostarp valsts un 
privātā finansējuma procentuālo 
attiecību;

izdzēsts

Or. en

Pamatojums

Šī informācija neattiecas uz ADR struktūru objektivitāti. Ar atbilstošu pārvaldību, ADR 
struktūras, kas nesaņem valsts finansējumu, var būt pilnīgi objektīvas.

Grozījums 296
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(d) strīdu veidiem, kuru risināšana ir to 
kompetencē;

(d) strīdu veidiem, kuru risināšana ir to 
kompetencē; tostarp minimālā prasības 
summa, ja tāda ir;

Or. en

Grozījums 297
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunktse

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(e) statūtiem, kuros reglamentēta strīda 
izšķiršana;

(e) statūtiem, kuros reglamentēta strīda 
izšķiršana, un iemesliem, kuru dēļ 
struktūra var atteikt izskatīt strīdu; 

Or. en

Grozījums 298
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(h) priekšnosacījumiem, kas strīdā 
iesaistītajām pusēm būtu jāizpilda, pirms 
var tikt piemērota ADR procedūra;

(h) priekšnosacījumiem, kas strīdā
iesaistītajām pusēm būtu jāizpilda, pirms 
var tikt piemērota ADR procedūra, 
ieskaitot prasības, lai mēģinātu rast 
abpusēji pieņemamu risinājumu tieši ar 
tirgotāju;

Or. en

Pamatojums

Vispirms ir jāsazinās ar tirgotāju un tikai tad, ja mēģinājums neizdodas, strīds ir iesniedzams 
ADR iestādē. Šā noteikuma mērķis ir palielināt ADR iestāžu efektivitāti, ļaujot tām pievērsties 
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tikai svarīgiem gadījumiem.

Grozījums 299
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(i) izmaksām, ja tādas ir, kas jāsedz strīdā 
iesaistītajām pusēm;

(i) izmaksām, ja tādas ir, kas jāsedz strīdā 
iesaistītajām pusēm, ieskaitot noteikumus 
par izmaksu segšanas kārtību procedūras 
beigās;

Or. en

Grozījums 300
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – k a apakšpunkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(k a) attiecīgā gadījumā par ADR lēmuma 
saistošo raksturu.

Or. en

Grozījums 301
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
7.pants – 2.punkts – ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai ADR 
struktūras savās tīmekļa vietnēs un drukātā 
formātā savās telpās darītu publiski 
pieejamus gada darbības pārskatus. 

2. Dalībvalstis nodrošina, lai attiecībā uz 
strīdiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, 
ADR struktūras savās tīmekļa vietnēs un ar 
jebkuriem citiem līdzekļiem, kurus tās 
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Minētajos pārskatos iekļauj šādu 
informāciju, kas attiecas gan uz iekšzemes, 
gan pārrobežu strīdiem:

uzskata par atbilstīgiem, darītu publiski 
pieejamus gada darbības pārskatus. 
Minētajos pārskatos iekļauj šādu 
informāciju, kas attiecas gan uz iekšzemes, 
gan pārrobežu strīdiem:

Or. en

Pamatojums

Ir noderīgi paskaidrot, ka ADR struktūrām ir jāsniedz ziņojumi tikai saistībā ar strīdiem, uz 
kuriem attiecas šī direktīva. Turklāt ne vienmēr var būt lietderīgas pieejamās izdrukātās 
versijas un ADR struktūrām var rasties ievērojamas izmaksas, tā rīkojoties un atjauninot tās.

Grozījums 302
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
Article 7 – paragraph 2 – point b a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(ba) ņemot vērā datu aizsardzību, 
parauglēmumus, pamatojoties uz svarīgu 
strīdu iznākumu;

Or. de

Amendment 303
Robert Rochefort

Proposal for a directive
7.pants - 2.punkts - b apakšpunkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(b a) saraksts ar galvenajiem lēmumiem, 
kas var ietekmēt veidu, kādā 
interpretējamas patērētāju tiesības, kopā 
ar vispārējās kārtības ieteikumiem, kuru 
mērķis ir novērst noteiktu atkārtotu vai 
būtisku strīdu jautājumu atkārtošanos;

Or. fr
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Grozījums 304
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
7.pants - 2.punkts - c apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(c) tādu strīdu izšķiršanas procedūru 
īpatsvars, kuras tika pārtrauktas, pirms tika 
sasniegts rezultāts;

(c) tādu strīdu izšķiršanas procedūru skaits, 
kuras tika pārtrauktas, pirms tika sasniegts 
rezultāts;

Or. en

Pamatojums

Šī informācija ir sniegta gada darbības pārskatā, un tāpēc piemērotāk ir atsaukties uz skaitu, 
nevis uz īpatsvaru.

Grozījums 305
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(e) atbilstības pakāpe, ja tā ir zināma, un 
ADR procedūru rezultāti;

(e) atbilstības pakāpe un ADR procedūru 
rezultāti;

Or. en

Grozījums 306
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ADR procedūras 
ir efektīvas un atbilst šādām prasībām:

Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
procedūras, kurām seko ADR struktūras, 
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ir efektīvas un atbilst šādām prasībām:

Or. en

Grozījums 307
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a) ADR procedūra abām pusēm ir viegli 
pieejama, un, proti, neatkarīgi no tā, kur 
tās atrodas;

(a) ADR procedūra abām pusēm jebkurā 
laikā ir pieejama tiešsaistes režīmā un 
viegli pieejama nesaistes režīmā;

Or. de

Grozījums 308
Hans-Peter Mayer

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(c) ADR procedūra patērētājiem ir 
bezmaksas vai izmaksas ir nelielas;

(c) ADR procedūra patērētājiem ir 
bezmaksas vai izmaksas ir nelielas. 
Zaudējusī puse ADR procedūras beigās 
atlīdzina uzvarējušai pusei ar procedūras 
ierosināšanu saistītās izmaksas;

Or. de

Grozījums 309
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(c) ADR procedūra patērētājiem pieejama 
bez maksas vai par nelielu samaksu;

(c) ADR procedūra patērētājiem pieejama 
bez maksas;

Or. fr

Grozījums 310
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
8.pants - 1.punkts - c apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(c) ADR procedūra patērētājiem ir 
pieejama bez maksas vai par nelielu 
samaksu;

(c) ADR procedūra patērētājiem ir 
pieejama bez maksas un dalībvalstis lemj 
par nozares finansējuma piemērotu veidu 
ADR procedūrām savā jurisdikcijā;

Or. en

Pamatojums

Patērētāji atturēsies izmantot ADR, ja izmaksas ir saistītas ar procedūru. Procedūras 
noteikumi par vieglprātīgiem vai nenozīmīgiem prasījumiem ierobežos prasības tiem, kam tas 
ir nepieciešams. Pašreizējā ekonomiskajā situācijā mums jābūt skaidram, ka nodokļu 
maksātājam nav jāfinansē ADR procedūras, tas jāvada nozarei.

Grozījums 311
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ADR procedūra patērētājiem ir 
pieejama bez maksas vai par nelielu 
samaksu;

(c) ADR procedūra patērētājiem ir 
pieejama bez maksas vai par nelielu 
samaksu, jebkurā gadījumā tai jābūt 
pusēm iepriekš viegli nosakāmai;

Or. it
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Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku pieejamību un caurskatāmību, ar ADR procedūrām saistītajām 
izmaksām patērētājiem vai tirgotājiem jābūt skaidri un viegli paredzamām pirms šo 
procedūru izmantošanas.

Grozījums 312
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
8.pants - 2.punkts - c apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(c) ADR procedūra patērētājiem ir 
pieejama bez maksas vai par nelielu 
samaksu;

(c) ADR procedūra patērētājiem ir 
ieteicama bez maksas vai, ja ne, par 
nominālu izmaksu;

Or. en

Grozījums 313
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
8.pants – 1.punkts – c a apakšpunkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(c a) ADR struktūra, kas saņēmusi 
sūdzību, paziņo pusēm par strīdu, tiklīdz 
tā ir saņēmusi visus nepieciešamos 
dokumentus, lai veiktu ADR procedūru;

Or. en

Grozījums 314
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
8.pants – 1.punkts – d apakšpunkts
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(d) strīdu izšķir 90 dienu laikā, skaitot no 
dienas, kad sūdzība saņemta ADR 
struktūrā. Sarežģītos gadījumos ADR 
struktūra šo termiņu var pagarināt.

(d) strīdu izšķir 90 kalendāra dienu laikā, 
skaitot no dienas, kad sūdzība saņemta 
ADR struktūrā, līdz dienai, kad ADR 
struktūra iesaka [strīda] risinājumu. Ļoti 
sarežģītu strīdu gadījumos ADR struktūra 
izņēmuma gadījumos pēc saviem 
ieskatiem šo termiņu var pagarināt.

Or. de

Pamatojums

Ieteiktā [strīda] risinājuma piegāde un pušu piekrišanas sagaidīšana netiek vairs ieskaitīta 90 
dienu termiņā, jo tas būtu pārāk grūti aprēķināms.

Grozījums 315
Robert Rochefort

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(d) strīda izšķiršana tiek veikta 90 dienu 
laikā, skaitot no dienas, kad ADR iestāde 
saņēmusi sūdzību. Sarežģīta strīda 
gadījumā ADR iestāde šo periodu var 
pagarināt.

(d) strīda izšķiršana tiek veikta 90 
kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, 
kad ADR iestāde saņēmusi pilnu sūdzības 
lietu. Sarežģīta strīda gadījumā ADR 
iestāde šo periodu var pagarināt.

Or. fr

Grozījums 316
Ashley Fox

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(d) strīdu izšķir 90 dienu laikā no dienas, 
kad ADR struktūra ir saņēmusi sūdzību. 

(d) ADR procedūras rezultāti ir pieejami
90 dienu laikā no dienas, kad ADR 
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Sarežģītu strīdu gadījumā ADR struktūra 
minēto laikposmu var pagarināt.

struktūra ir saņēmusi sūdzību un visu 
būtisko dokumentāciju, kas attiecas uz šo 
sūdzību. Sarežģītu strīdu gadījumā vai citu 
pamatotu iemeslu dēļ šo termiņu var 
pagarināt.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams radīt skaidrību par to, kad 90 dienu termiņš sākas, kā arī ļaut ADR vienībām 
pagarināt šo termiņu, ja tam ir pamatojums, lai nodrošinātu to, ka patērētāji saņem ne tik 
vien ātru, bet arī kvalitatīvu rezultātu.

Grozījums 317
Philippe Juvin

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(d) strīdu izšķir 90 dienu laikā no dienas, 
kad ADR struktūra ir saņēmusi sūdzību. 
Sarežģītu strīdu gadījumā ADR struktūra 
minēto laikposmu var pagarināt.

(d) strīdu izšķir 90 dienu laikā no dienas, 
kad ADR struktūra ir saņēmusi pilnu
sūdzības dokumentu komplektu. Sarežģītu 
strīdu gadījumā, vai, ja sūdzības 
dokumentu komplekts ir nepilnīgs, ADR 
struktūra minēto laikposmu var pagarināt.

Or. en

Pamatojums

90 dienu termiņš sākas tad, kad tiek nosūtīts pilns komplekts ar visiem nepieciešamajiem 
dokumentiem uz ADR struktūru, lai tiktu atļauts oficiāli atvērt procedūru. Ja sūdzība ir 
nepilnīga, ADR struktūrai var būt neiespējami pareizi un efektīvi izmeklēt lietu un rast 
risinājumu oficiālā termiņa laikā.

Grozījums 318
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
8.pants – 1.punkts – d apakšpunkts
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(d) strīdu izšķir 90 dienu laikā no dienas, 
kad ADR struktūra ir saņēmusi sūdzību. 
Sarežģītu strīdu gadījumā ADR struktūra 
minēto laikposmu var pagarināt.

(d) ADR procedūras rezultāti ir pieejami
120 120 dienu laikā no dienas, kad ADR 
struktūra ir saņēmusi sūdzību un visu 
būtisko dokumentāciju, kas attiecas uz šo 
sūdzību. Sarežģītu strīdu gadījumā vai citu 
pamatotu iemeslu dēļ šo termiņu var 
pagarināt.

Or. en

Pamatojums

Termiņš nevar ietvert laiku, kas nepieciešams, lai saņemtu visus nepieciešamos dokumentus. 
Turklāt, būtu nepieciešams ilgāks termiņš, 120 dienas, lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas 
procesa kvalitāti.

Grozījums 319
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) strīdu izšķir 90 dienu laikā no dienas, 
kad ADR struktūra ir saņēmusi sūdzību. 
Sarežģītu strīdu gadījumā ADR struktūra 
minēto laikposmu var pagarināt.

d) strīdu izšķir 90 dienu laikā no dienas, 
kad ADR struktūra ir saņēmusi sūdzību. 
Sarežģītu strīdu gadījumā vai saskaņā ar 
jebkādu citu pamatojumu ADR struktūra 
minēto laikposmu var pagarināt par 
60 dienām.

Or. hu

Grozījums 320
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
8.pants – 1.punkts – d apakšpunkts (jauns)
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(da) Dalībvalstis nav atbildīgas par ADR 
struktūru finansēšanu.

Or. de

Pamatojums

Finansējumu nedrīkst nodrošināt nodokļu maksātāji, tas ir tikai privāto tirgotāju pienākums, 
jo tikai tie gūst no minētā labumu.

Grozījums 321
Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ADR struktūra drīkt ierosināt 
izmeklēšanu tirdzniecības jomā (oficiāls 
ziņojums ADR struktūrām par šo jomu 
nav nepieciešams), ja pastāv pamatotas 
aizdomas vai pierādījumi, ka dotajā jomā 
eksistē ievērojams skaits negodīgu un 
paterētājus maldinošu darbību. Šo 
izmeklēšanu rezultāti var tikt publiskoti 
un izmantoti par tiešu ieteikumu pamatu 
tirgotājiem.

Or. el

Pamatojums

Negaidot kamēr tiek iesniegta sūdzība, ADR struktūrām jābūt tiesīgām lemt par izmeklēšanas 
ierosināšanu komerdarbības jomās, kuras tiek turētas aizdomās (un kur pierādījumi liecina) 
par nopietniem patērētāju tiesību pārkāpumiem pret lielu patērētāju skaitu. ADR struktūrām 
ir jāinformē sabiedrība par šo izmeklēšanu atklājumiem, publiskojot ieteikumus tirgotājiem, 
lai tie varētu labot pārkāpumus.

Grozījums 322
Catherine Stihler
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Direktīvas priekšlikums
8. pielikums - 1 a punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var paredzēt procesuālos 
noteikumus, kuri var tikt piemērojami 
ADR struktūrai, lai nodrošinātu, ka tā 
risina tikai tos strīdus, kas ir piemēroti, lai 
tos risinātu ADR un, lai šie strīdi tiktu 
iesniegti savlaicīgi. Dalībvalstīm 
jānodrošina, lai šie procesuālie noteikumi 
nepamatoti neierobežotu ADR darbības 
jomu šajā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Spēja uzturēt efektīvus noteikumus, lai atteiktos no sūdzībām, ir īpaši svarīgi ADR struktūrām, 
kad pusēm nav iepriekš jāvienojas, lai ietu uz ADR. Šādām ADR struktūrām jāspēj noraidīt 
sūdzības, kuru risinājumam tās nav vispiemērotākās (piemēram, pateikt patērētājiem, ka 
viņiem jādodas uz citu ADR vai tiesu - nevis tikai noraidīt sūdzības, kas jau ir nonākušas līdz 
tiesai).

Grozījums 323
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Patērētāji var griezties ADR struktūrās 
laika posmā ne īsākā kā vienu gadu no 
brīža, kad tie ir pilnībā apzinājušies 
agresīvās darbības un pārkāpumus,  kas ir 
to strīda ar tirgotaju pamatā, lai 
nodrošinātu patērētājiem vieglu piekļuvi 
ADR struktūrām un, tāda veidā, izvairītos 
no situācijas pasliktināšanās.

Or. el
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Grozījums 324
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
procedūrās:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
procedūrās, kurām seko ADR struktūras:

Or. en

Grozījums 325
Robert Rochefort

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a) katrai pusei jābūt iespējai izteikt savu 
viedokli un iepazīties ar otras puses 
iesniegtajiem argumentiem un faktiem, kā 
arī ar ekspertu viedokli;

(a) katrai pusei jābūt iespējai izteikt savu 
viedokli, iepazīties ar otras puses 
iesniegtajiem argumentiem un faktiem, kā 
arī ar ekspertu viedokli, un arī saprātīgā 
laikā uz to reaģēt;

Or. fr

Grozījums 326
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Strīds pušu starpā ir pienācīgi 
dokumentēts un ar pierādījumiem un 
norāda uz risinājuma nepieciešamību;

Or. el
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Grozījums 327
Cristian Silviu Buşoi

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(b) ADR procedūras rezultāti abām pusēm 
tiek paziņoti rakstiski vai pastāvīgajā 
informācijas nesējā, norādot attiecīgā 
rezultāta pamatojumu.

(b) ADR procedūras rezultātam nevar būt 
nekāda saistoša ietekme uz iesaistītajām 
pusēm, ja vien tās nav informētas pirms
procedūras sākuma par tās rezultāta 
saistošo raksturu un nav skaidri norādīta 
pušu piekrišana tam. Šis noteikums nav 
piemērojams, ja valsts tiesību normas 
paredz, ka risinājumi ir saistoši 
tirgotājam.

Or. en

Grozījums 328
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
procedūras, kuru mērķis ir izšķirt strīdu,
iesakot risinājumu,

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka ADR 
procedūras, kuru mērķis ir izšķirt strīdu,

Or. de

Pamatojums

ADR procedūras var īstenot sarunu veidā, tātad bez oficiāliem ieteikumiem.

Grozījums 329
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides



PE489.695v01-00 110/146 AM\903359LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
9.pants – 2.punkts – ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
procedūrās, kuru mērķis ir izšķirt strīdu, 
ierosinot risinājumu:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
procedūrās, kurām seko ADR struktūras, 
kuru mērķis ir izšķirt strīdu, ierosinot 
risinājumu

Or. en

Grozījums 330
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
9.pants – 2.punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a) pirms patērētājs piekrīt ieteiktajam 
risinājumam, viņam sniedz šādu 
informāciju:

(a) tūlīt pēc iesnieguma saņemšanas par 
strīda izšķiršanu ārpustiesas kārtībā 
patērētājam sniedz šādu informāciju:

Or. de

Pamatojums

Ja patērētājs nepiekrīt informācijas saturam, viņam jābūt iespējai atsaukt iesniegumu par 
ADR procedūru. Nav saprātīgi īstenot ADR procedūru, jo pēc tam patērētājs šai informācijai 
var nepiekrist.

Grozījums 331
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
9.pants – 2.punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a) patērētājs pirms piedāvātā risinājuma 
pieņemšanas ir informēts:

(a) puses pirms piedāvātā risinājuma 
pieņemšanas ir informētas:

Or. fr
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 Grozījums 332
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
9.pants – 2.punkts – a apakšpunkts - ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(a) patērētājs, pirms ierosinātā risinājuma 
pieņemšanas, tiek informēts, ka:

(a) puses, pirms ierosinātā risinājuma 
pieņemšanas, tiek informētas, ka:

Or. en

Pamatojums

Abām pusēm ir jābūt iespējai saņemt informāciju par to, ka tās var izvēlēties pieņemt vai 
noraidīt ADR struktūras ierosināto risinājumu, ka ierosinātais risinājums var būt mazāk 
labvēlīgs nekā tiesas spriedums, u.c. Gan patērētājs, gan tirgotājs ir procedūras puse, tāpēc 
nepastāv apstāklis, kas izslēdz vienu no tiem.

Grozījums 333
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) patērētājs pirms ierosinatā risinājuma 
pieņemšanas tiek informēts, ka:

a) iesaistītās puses, pirms ierosinātā 
risinājuma pieņemšanas, pirmām kārtām 
tiek informētas pat to tiesībām saskaņā ar 
esošo likumdošanu, kas:

Or. el

 Grozījums 334
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
9.pants – 2.punkts – a apakšpunkts - i apakšpunkts
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(i) tas var izvēlēties pieņemt vai noraidīt 
ierosināto risinājumu;

(i) tās var izvēlēties pieņemt vai noraidīt 
ierosināto risinājumu;

Or. en

Pamatojums

9. panta 2. punkta modifikācijas sekas.

Grozījums 335
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
9.pants – 2.punkts – a apakšpunkts - i apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

i) ka viņš var izvēlēties, piekrist vai 
nepiekrist ieteiktajam risinājumam;

i) ka abas puses var izvēlēties, piekrist vai 
nepiekrist ieteiktajam risinājumam;

Or. de

Grozījums 336
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
9.pants – 2.punkts – a apakšpunkts - i apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

i) ka tas var izvēlēties pieņemt vai noraidīt 
ierosināto risinājumu;

i) ka tās var izvēlēties pieņemt vai noraidīt 
ierosināto risinājumu;

Or. fr

 Grozījums 337
Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts - ii apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(ii) ierosinātais risinājums var būt mazāk 
labvēlīgs nekā tiesas spriedums, kas 
pieņemts, piemērojot tiesību normas;

(ii) ierosinātais risinājums var atšķirties no 
tiesas sprieduma, kas pieņemts, piemērojot 
tiesību normas;

Or. en

Grozījums 338
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts - ii apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

ii) ka ieteiktais risinājums var būt 
nelabvēlīgāks nekā tiesvedības rezultāts, 
piemērojot tiesību aktus;

ii) ka ieteiktais risinājums var būt 
labvēlīgāks vai nelabvēlīgāks nekā 
tiesvedības rezultāts, piemērojot tiesību 
aktus;

Or. de

Grozījums 339
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts - ii apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

ii) ierosinātais risinājums var būt mazāk 
labvēlīgs nekā tiesas spriedums, kas 
pieņemts, piemērojot tiesību normas;

ii) attiecīgā gadījumā ierosinātais 
risinājums var būt mazāk labvēlīgs nekā 
tiesas spriedums, kas pieņemts, piemērojot 
tiesību normas;

Or. fr
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Grozījums 340
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkta – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) ierosinātais risinājums var būt mazāk 
labvēlīgs nekā tiesas spriedums, kas 
pieņemts, piemērojot tiesību normas;

ii) ierosinātais risinājums ir saskaņā ar 
tām saistošajām tiesību normām, kas 
pastāv dalībvalstī, kurā strīds tiek 
izskatīts;

Or. da

Grozījums 341
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
9.pants – 2.punkts – a apakšpunkts - ii apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(iii) pirms pieņemt vai noraidīt ierosināto 
risinājumu, viņam ir tiesības lūgt 
neatkarīga speciālista padomu;

(iii) pirms pieņemt vai noraidīt ierosināto 
risinājumu, viņām ir tiesības lūgt 
neatkarīga speciālista padomu;

Or. en

Pamatojums

9. panta 2 (a). punkta modifikācijas sekas.

Grozījums 342
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
9.pants – 2.punkts – a apakšpunkts - iii apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

iii) ka pirms piekrist ieteiktajam
risinājumam, viņam ir tiesības izmantot 
neatkarīgas puses konsultāciju;

iii) ka viņam ir tiesības jebkurā laikā, it 
īpaši attiecībā uz ieteikto risinājumu,
izmantot neatkarīgas puses konsultāciju;
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Or. de

Pamatojums

Šī pamācība jāsniedz pirms procedūras sākuma. Citādi šķiet, ka pati ADR struktūra beigās 
apšauba procedūras risinājumu.

Grozījums 343
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
9.pants – 2.punkts – a apakšpunkts - iii apakšpunkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

iii a) ka puses tiek informētas par to, ka 
piekrišana ieteiktajam risinājumam ir 
tiesiski saistoša;

Or. de

Pamatojums

Nav redzams, kādēļ šo nevajadzētu iekļaut a) punktā.

Grozījums 344
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
9.pants – 2.punkts – a apakšpunkts - iii b apakšpunkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

iii b) ka iesniedzējam vienmēr ir tiesības 
atsaukt savu iesniegumu par alternatīvu 
strīda izšķiršanu un tādējādi paziņot, ka 
procedūra ir beigusies.

Or. de

Pamatojums

Patērētājam jābūt iespējai iesniegumu par ADR jebkurā laikā atsaukt, jo puses strīdu 
divpusējās sarunās var risināt arī vēl procedūras laikā.
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Grozījums 345
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
9.pants – 2.punkts – a apakšpunkts - b apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(b) ka puses tiek informētas par šādas 
vienošanās tiesiskajām sekām, pirms tās
piekrīt ieteiktajam risinājumam;

(b) ka puses ar ieteiktā risinājuma 
nosūtīšanu

Or. de

Pamatojums

Ir runa par jaunu rindkopu, kas ievada sekojošos grozījumu priekšlikumus apakšpunktu 
veidā.

Grozījums 346
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
9.pants – 2.punkts – b apakšpunkts - i apakšpunkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

i) atkārtoti norādīt uz piekrišanas 
ieteiktajam risinājumam saistošajām 
tiesiskajām sekām;

Or. de

Grozījums 347
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
9.pants – 2.punkts – b apakšpunkts - ii apakšpunkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

ii) norādīt uz 14 dienu termiņu kopš 
ieteiktā risinājuma piegādes piekrišanas 
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saņemšanai;

Or. de

Grozījums 348
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
9.pants – 2.punkts – b apakšpunkts - iii apakšpunkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

iii) norādīt, ka, ja 14 kalendāra dienu 
laikā kopš piegādes nav sniegta rakstiska 
piekrišana, tas tiek uzskatīts par ieteiktā 
risinājuma noraidījumu, pie tam tiek 
uzskatīts, ka termiņš ir ievērots, ja 
piekrišana izsūtīta 14 kalendāra dienu 
laikā.

Or. de

Grozījums 349
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) ja iesaistītās puses nolemj atteikties 
no ierosinātā risinājuma, ADR struktūrai 
ir tiesības šo risinājumu publiskot;

Or. el

Grozījums 350
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
9. pielikums - 2 c punkts
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(c) ka pusēm tiek piešķirts pienācīgs 
termiņš pārdomām, pirms tās piekrīt 
ieteiktajam risinājumam.

svītrot

Or. de

 Grozījums 351
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
9. pielikums - 2 a punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2 a. Dalībvalstis var ierobežot atlīdzības 
summu, kuru var piešķirt ADR struktūra, 
vai strīda vērtību, kuru pieprasa 
patērētājs.

Or. en

 Grozījums 352
Ashley Fox

 Direktīvas priekšlikums
 9 a. pants (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

9 a. pants
Saistošas ADR procedūras

Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
procedūrās, kuru mērķis ir izšķirt strīdu, 
piemērojot risinājumu, uzliktais 
risinājums varētu būt saistošs pusēm 
vienīgi tad, ja tās tiek iepriekš informētas 
par tā saistošo raksturu un tam piekrīt. 
Tirgotāju īpašā piekrišana nav 
nepieciešama, ja valsts tiesību normas 
paredz, ka risinājumi ir saistoši 
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tirgotājiem.

Or. en

Pamatojums

Parasti, ja ADR procedūras uzliek saistošu risinājumu pusēm, šīm pusēm jāsniedz iepriekšēja 
piekrišana. Izņēmums ir tādā gadījumā, ja valsts tiesību normas paredz, ka risinājumi ir 
saistoši tirgotājiem. Šīs shēmas ļoti efektīvi darbojas pie patērētājiem un tās nedrīkst tikt 
apdraudētas.

 Grozījums 353
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

 Direktīvas priekšlikums
 9 a. pants (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

9 a. pants
Brīvība

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
struktūras pieņemtais lēmumu ir saistošs 
pusēm vienīgi tad, ja tās iepriekš tiek 
informētas par tā saistošo raksturu un 
tam piekrīt.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka, neskatoties 
uz to, ka tirgotājs un patērētājs piekrīt 
ADR struktūras pieņemtā lēmuma 
saistošajam raksturam, abas puses 
saglabā tiesības prasīt atlīdzību tiesā.

Or. en

 Grozījums 354
Louis Grech

 Direktīvas priekšlikums
 9 a. pants (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

9 a. pants



PE489.695v01-00 120/146 AM\903359LV.doc

LV

Brīvība
1. Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
struktūras pieņemtais lēmumu ir saistošs 
pusēm vienīgi tad, ja tās iepriekš tiek 
informētas par tā saistošo raksturu un 
tam piekrīt, izņemot tad, ja valsts 
tiesiskais regulējums paredz, ka 
risinājumi ir saistoši tikai tirgotājiem.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka līgums starp 
patērētāju un tirgotāju sūdzību 
iesniegšanai ADR struktūrā nav ar 
saistošu raksturu patērētājam, ja tas ir 
noslēgts pirms strīda rašanās, un, ja tas 
atņem patērētājam tiesības iesniegt 
prasību tiesā, lai izšķirtu strīdu.

Or. en

 Grozījums 355
Cristian Silviu Buşoi

 Direktīvas priekšlikums
 9 a. pants (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

9 a. pants
ADR procedūru konfidencialitāte

(1) Dalībvalstis nodrošina, ja vien puses 
nevienojas citādi, ka ne ADR struktūras, 
ne fiziskās personas, kas atbild par strīdu 
alternatīvu izšķiršanu, nav spiestas sniegt 
liecības civillietu un komerclietu 
tiesvedībā vai šķīrējtiesas procesā 
attiecībā uz informāciju saistībā ar strīdu 
izšķiršanas procedūru vai, kas izriet no 
tās, izņemot:
(a) ja tas ir nepieciešams attiecīgās 
dalībvalsts sabiedriskās kārtības sevišķi 
svarīgiem apsvērumiem, jo īpaši, ja ir 
nepieciešams nodrošināt bērnu interešu 
aizsardzību vai novērst personas fiziskās 
vai psiholoģiskās integritātes kaitējumu;
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(b) ja ADR procedūras rezultātu satura 
izpaušana ir nepieciešama, lai īstenotu vai 
izpildītu konkrētu rezultātu.
(2) Nekas 1.punktā neliedz dalībvalstīm 
ieviest stingrākus pasākumus, lai 
aizsargātu ADR procedūru 
konfidencialitāti.

Or. en

Grozījums 356
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums 
9. a pants (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

9. a pants
1. Dalībvalstīm jānodrošina, lai ADR 
organizācijas pieņemts lēmums ir pusēm 
saistošs tikai tad, ja tās ir iepriekš 
informētas par tā saistošo raksturu un 
konkrēti piekritušas tam.
2. Dalībvalstīm jānodrošina, lai starp 
patērētāju un tirgotāju noslēgtais līgums 
par sūdzību iesniegšanu ADR 
organizācijai nav saistošs patērētājam, ja 
tas ir noslēgts pirms strīda rašanās, un ja 
tas liedz patērētājam tiesības ierosināt 
lietu tiesā strīda izšķiršanai. Šis 
noteikums neattiecas uz gadījumiem, kad 
valsts noteikumi paredz, ka šādi 
risinājumi ir saistoši tirgotājam.

Or. en

Grozījums 357
Silvia Costa

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

 9a pants
Dalībvalstīm jāpārliecinās, ka nolīgumi 
starp patērētājiem un tirgotājiem sūdzības 
iesniegšanai ADR struktūrās neliedz 
patētērājiem tiesības griesties tiesā, lai 
risinātu strīdu. 

Or. it

Grozījums 358
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums 
9. b pants (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

9. b pants
Likumība

Dalībvalstīm jānodrošina, lai ADR 
procedūras, kuru mērķis ir izšķirt strīdu, 
uzspiežot risinājumu, uzspiestā 
risinājuma rezultātā klientam netiktu 
liegtas tiesības, ko piešķir obligātie, spēkā 
esošie noteikumi saskaņā ar tās 
Dalībvalsts likumiem, kuras teritorijā 
darbojas ADR organizācija, kā arī tās 
tiesības, ko piešķir obligātie, spēkā esošie 
noteikumi saskaņā ar tās dalībvalsts 
likumiem, kurā atrodas patērētāja 
pastāvīgā dzīvesvieta, kā noteikts EK 
regulas Nr. 593/2008 6. punktā.

Or. en

Grozījums 359
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums 
9. b pants (jauns)
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

9. b pants
Likumība

Dalībvalstīm jānodrošina, lai ADR 
procedūras, kuru mērķis ir izšķirt strīdu, 
uzspiežot risinājumu, uzspiestā 
risinājuma rezultātā klientam netiktu 
liegtas tiesības, ko piešķir obligātie, spēkā 
esošie noteikumi saskaņā ar tās 
Dalībvalsts likumiem, kuras teritorijā 
darbojas ADR organizācija. Pārrobežu 
strīda gadījumā ADR organizācijas 
uzspiestā risinājuma rezultātā klientam 
netiktu liegtas tiesības, ko piešķir 
obligātie, spēkā esošie noteikumi saskaņā 
ar tās dalībvalsts likumiem, kurā atrodas 
patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta, kā 
noteikts EK regulas Nr. 593/2008 6. 
punktā..

Or. en

Grozījums 360
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums 
9. b pants (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

9. b pants
ADR procedūru ietekme uz ierobežojuma 

un noilguma periodiem 
(1) Dalībvalstīm jānodrošina, lai 
personām, kuras izvēlas ADR, mēģinot 
risināt strīdu, pēc tam ADR procedūras 
laikā netiktu liegta iespēja ierosināt 
tiesvedību sakarā ar šo strīdu, nosakot 
ierobežojumu vai noilguma periodus.
(2) 1. punkts neskar noteikumus par 
ierobežojuma vai noilguma periodiem 
starptautiskajos līgumos, kuros 
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dalībvalstis ir puses.

Or. en

Grozījums 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā 
reģistrētie tirgotāji informē patērētājus par 
ADR struktūrām, kuru darbības joma uz 
tiem attiecas un kuras ir kompetentas 
risināt iespējamos strīdus, kas varētu 
izcelties starp attiecīgo tirgotāju un 
patērētājiem. Minētā informācija ietver 
attiecīgo ADR struktūru tīmekļa vietņu 
adreses un precizējumu par to, vai 
attiecīgais tirgotājs apņemas izmantot 
minētās struktūras, lai izšķirtu strīdus ar 
patērētājiem.

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā 
reģistrētie tirgotāji informē patērētājus par 
ADR struktūrām, kuru darbības joma uz 
tiem attiecas un kuras ir kompetentas 
risināt iespējamos strīdus, kas varētu 
izcelties starp attiecīgo tirgotāju un 
patērētājiem. Minētā informācija ietver 
attiecīgo ADR struktūru tīmekļa vietņu 
adreses un precizējumu par to, vai 
attiecīgais tirgotājs apņemas izmantot 
minētās struktūras, lai izšķirtu strīdus ar 
patērētājiem. Jebkurā gadījumā minētajā 
informācijā jābūt ietvertai attiecīgo ADR 
struktūru biroja adresēm un tīmekļa 
vietņu adresēm.

Or. hu

Grozījums 362
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā 
reģistrētie tirgotāji informē patērētājus par 
ADR struktūrām, kuru darbības joma uz 
tiem attiecas un kuras ir kompetentas 
risināt iespējamos strīdus, kas varētu 
izcelties starp attiecīgo tirgotāju un 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā 
reģistrētie tirgotāji informē patērētājus par 
ADR struktūrām, kuru darbības joma uz 
tiem attiecas, pie kurām tie apņemas 
vērsties un kuras ir kompetentas risināt 
iespējamos strīdus, kas varētu izcelties 
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patērētājiem Minētā informācija ietver 
attiecīgo ADR struktūru tīmekļa vietņu 
adreses un precizējumu par to, vai 
attiecīgais tirgotājs apņemas izmantot 
minētās struktūras, lai izšķirtu strīdus ar 
patērētājiem.

starp attiecīgo tirgotāju un patērētājiem. 
Minētā informācija ietver attiecīgo ADR 
struktūru kontaktinformāciju un tīmekļa 
vietņu adreses.

Or. fr

Grozījums 363
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jānodrošina, lai tirgotāji, 
kas darbojas to teritorijā, informētu 
patērētājus par ADR organizācijām, kurās 
tie ietilpst un kuras ir kompetentas risināt 
iespējamos strīdus starp tiem un 
patērētājiem. Šādā informācijā jābūt 
iekļautām attiecīgo ADR organizāciju 
mājas lapu adresēm un jānorāda, vai 
tirgotājs apņemas izmantot šīs 
organizācijas strīdu izšķiršanai ar 
patērētājiem.

1. Dalībvalstīm jānodrošina, lai tirgotāji, 
kas darbojas to teritorijā un kuri apņemas 
vai kuriem ir pienākums izmantot ADR 
organizāciju vai ADR organizācijas strīdu 
izšķiršanai ar patērētājiem, informētu 
savus patērētājus par attiecīgo ADR 
organizāciju vai ADR organizācijām. Šādā 
informācijā jābūt iekļautai attiecīgās ADR 
organizācijas vai ADR organizācijas 
mājas lapas adresei.

Or. en

Pamatojums

Tikai tiem uzņēmumiem, kuri izmantos ADR, jāpiemēro prasība sniegt ziņas par ADR 
organizāciju, pretējā gadījumā patērētāji var tikt maldināti par ADR pieejamību. Turklāt būtu 
apgrūtinoši prasīt, lai uzņēmumi iekļauj ziņas par ADR organizācijām rēķinos un kvītīs, it 
sevišķi tad, ja šie uzņēmumi izmanto vairākas ADR organizācijas dažādiem 
produktiem/pakalpojumiem, ko tie pārdod.

Grozījums 364
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jānodrošina, lai tirgotāji, 
kas darbojas to teritorijā, informētu 
patērētājus par ADR organizācijām, kurās 
tie ietilpst un kuras ir kompetentas risināt 
iespējamos strīdus starp tiem un 
patērētājiem. Šādā informācijā jābūt 
iekļautām attiecīgo ADR organizāciju 
mājas lapu adresēm un jānorāda, vai 
tirgotājs apņemas izmantot šīs 
organizācijas strīdu izšķiršanai ar 
patērētājiem.

1. Dalībvalstīm jānodrošina, lai tirgotāji, 
kas darbojas to teritorijā, informētu 
patērētājus par ADR organizācijām, kurās 
tie ietilpst un kuras ir kompetentas risināt 
iespējamos strīdus starp tiem un 
patērētājiem. Šādā informācijā jābūt 
iekļautām attiecīgo ADR organizāciju 
mājas lapu adresēm un jānorāda, vai 
tirgotājs apņemas izmantot šīs 
organizācijas strīdu izšķiršanai ar 
patērētājiem. Šādā informācijā jābūt 
iekļautām attiecīgo ADR organizāciju 
mājas lapu adresēm.

Or. en

Grozījums 365
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jānodrošina, lai tirgotāji, 
kas darbojas to teritorijā, informētu 
patērētājus par ADR organizācijām, kurās 
tie ietilpst un kuras ir kompetentas risināt 
iespējamos strīdus starp tiem un 
patērētājiem. Šādā informācijā jābūt 
iekļautām attiecīgo ADR organizāciju 
mājas lapu adresēm un jānorāda, vai 
tirgotājs apņemas izmantot šīs 
organizācijas strīdu izšķiršanai ar 
patērētājiem 

1. Dalībvalstīm jānodrošina, lai tirgotāji, 
kas darbojas to teritorijā, informētu 
patērētājus par ADR organizācijām, kurās 
tie ietilpst un kuras ir kompetentas risināt 
iespējamos strīdus starp tiem un 
patērētājiem. Šādā informācijā jābūt 
iekļautām attiecīgo ADR organizāciju 
mājas lapu adresēm.

Or. en

Pamatojums

ADR direktīva un tās pavaddokumenti rada patērētājiem iespaidu, ka direktīva radīs un 
nodrošinās patērētājiem iespēju iesniegt savas sūdzības ADR organizācijai un realizēs pilnu 
aptvērumu. Atšķirībā no piekļuves tiesai, kas ir pilsoņa tiesības (un neskaitot ierobežotu 
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skaitu izņēmuma gadījumu, kuros uz ES likumdošanas pamata ADR ir padarīta par obligātu), 
šis priekšlikums nemainīs to, ka ADR paliek brīvprātīga, un tas ir pareizi. Šie principi tiks 
iekļauti direktīvā, lai tiktu noteiktas pareizās izredzes. Šis grozījums nosaka, ka šai Direktīvai 
jāsasniedz dalībvalstis, lai atbalstītu dalībvalstu (paziņotās) ADR organizācijas un dotu tām 
iespēju, kad vien tas ir iespējami un piemēroti, risināt patērētāju strīdus, kā arī noteikt, ka
piekļuve ADR ir brīvprātīga un ir atkarīga no pušu gatavības vērsties pie ADR.

Grozījums 366
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. 1. punktā minētajai informācijai jābūt 
viegli atrodamai, tieši un skaidri redzamai 
un ilgstoši pieejamai, un, proti, ja 
tirgotājam ir tīmekļa vietne, tai jābūt šajā 
tīmekļa vienē, vispārējos darījumu 
noteikumos par pirkšanas vai 
pakalpojumu līgumos, kas noslēgti starp 
tirgotāju un patērētājiem, kā arī rēķinos 
un uz kvītīm, kas attiecas uz šādiem 
līgumiem. Tāpat jānorāda, kur pieejama 
papildu informācija par attiecīgo ADR 
struktūru un par tās izmantošanas 
nosacījumiem.

2. 1. punktā minētajai informācijai jābūt 
vienkārši pieejamai un saprotamai. Turklāt 
jānorāda, kur pieejama papildu informācija 
par attiecīgo ADR struktūru un par tās 
izmantošanas nosacījumiem.

Or. de

Grozījums 367
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. 1. paragrāfā minētajai informācijai 
vajadzētu būt skaidri norādītaiun viegli 
pieejamai, tiešā un pastāvīgā veidā 
tirgotāja tīmekļa vietnē, ja viņam tāda būtu, 
starp tirgotāju un patērētāju noslēgto preču 

2. 1. paragrāfā minētajai informācijai 
vajadzētu būt skaidri norādītai, viegli 
saprotamai un viegli pieejamai, tiešā un 
pastāvīgā veidā viņu tīmekļa vietnē, ja 
viņiem tāda būtu, starp tirgotāju un 
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vai pakalpojumu pārdošanas līgumu 
vispārējos noteikumos un ar šiem līgumiem 
saistītajos rēķinos un kvītīs. Tāpat 
jānorāda, kā iespējams iegūt sīkāku 
informāciju par attiecīgo ADR struktūru un 
nosacījumiem tās izmantošanai.

patērētāju noslēgto preču vai 
pakalpojumu pārdošanas līgumu 
vispārējos noteikumos, kā arī katru reizi, 
kad tirgotājs noraidītu kādu patērētāja 
tiešā veidā iesniegtu sūdzību. Tāpat 
jānorāda, kā iespējams iegūt sīkāku 
informāciju par attiecīgo ADR struktūru un 
nosacījumiem tās izmantošanai.

Or. fr

Grozījums368
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. Informācijai, kas norādīta 1. punktā, 
jābūt pieminētai viegli, tieši, redzami un 
pastāvīgi pieejamā veidā tirgotāja mājas 
lapā, ja tāda ir, starp tirgotāju un patērētāju 
noslēgto līgumu par preču pārdošanu un 
pakalpojumu sniegšanu vispārējos 
noteikumos un nosacījumos un ar šādiem 
līgumiem saistītos rēķinos un kvītīs. Tai 
jānorāda, kādā veidā ir pieejama papildu 
informācija par attiecīgo ADR 
organizāciju un par tās izmantošanas 
nosacījumiem.

2. Informācijai, kas norādīta 1. punktā, 
jābūt pieminētai skaidrā, visaptverošā un 
viegli pieejamā veidā tirgotāja mājas lapā, 
ja tāda ir, un, ja nepieciešams, starp 
tirgotāju un patērētāju noslēgto pārdošanas 
vai pakalpojumu līgumu vispārējos 
noteikumos un nosacījumos.

Or. en

Pamatojums

Tikai tiem uzņēmumiem, kuri izmantos ADR, jāpiemēro prasība sniegt ziņas par ADR 
organizāciju, pretējā gadījumā patērētāji var tikt maldināti par ADR pieejamību. Turklāt būtu 
apgrūtinoši prasīt, lai uzņēmumi iekļauj ziņas par ADR organizācijām rēķinos un kvītīs, it 
sevišķi tad, ja šie uzņēmumi izmanto vairākas ADR organizācijas dažādiem 
produktiem/pakalpojumiem, ko tie pārdod
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Grozījums 369
Sandra Kalniete

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. Informācijai, kas norādīta 1. punktā, 
jābūt pieminētai viegli, tieši, redzami un 
pastāvīgi pieejamā veidā tirgotāja mājas 
lapā, ja tāda ir, starp tirgotāju un patērētāju 
noslēgto līgumu par preču pārdošanu un 
pakalpojumu sniegšanu vispārējos 
noteikumos un nosacījumos un ar šādiem 
līgumiem saistītos rēķinos un kvītīs. Tai 
jānorāda, kādā veidā ir pieejama papildu 
informācija par attiecīgo ADR 
organizāciju un par tās izmantošanas 
nosacījumiem.

2. Informācijai, kas norādīta 1. punktā, 
jābūt pieminētai viegli, tieši, redzami un 
pastāvīgi pieejamā veidā tirgotāja mājas 
lapā, ja tāda ir, starp tirgotāju un patērētāju 
noslēgto līgumu par preču pārdošanu un 
pakalpojumu sniegšanu vispārējos 
noteikumos un nosacījumos.

Or. en

Grozījums 370
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. Informācijai, kas norādīta 1. punktā, 
jābūt pieminētai viegli, tieši, redzami un 
pastāvīgi pieejamā veidā tirgotāja mājas 
lapā, ja tāda ir, starp tirgotāju un patērētāju 
noslēgto līgumu par preču pārdošanu un 
pakalpojumu sniegšanu vispārējos 
noteikumos un nosacījumos un ar šādiem 
līgumiem saistītos rēķinos un kvītīs. Tai 
jānorāda, kādā veidā ir pieejama papildu 
informācija par attiecīgo ADR 
organizāciju un par tās izmantošanas 
nosacījumiem.

2. Informācijai, kas norādīta 1. punktā, 
jābūt pieminētai skaidrā, visaptverošā un
viegli pieejamā veidā tirgotāja mājas lapā, 
ja tāda ir, un, ja nepieciešams, starp 
tirgotāju un patērētāju noslēgto pārdošanas 
vai pakalpojumu līgumu vispārējos 
noteikumos un nosacījumos.

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstīm un tirgotājiem jāspēj izlemt, kādā veidā informēt patērētājus. Prasība par 
informācijas norādīšanu rēķinos un kvītīs būtu pārmērīgi apgrūtinoša, it sevišķi mazo un 
vidējo uzņēmumu gadījumā, un tā būtu arī nepraktiska.

Grozījums 371
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

3. Šī punkta noteikumi neskar Direktīvas 
2011/83/ES 6., 7. un 8. panta noteikumus 
par patērētāju informēšanu par līgumiem, 
kas noslēgti par tālpārdošanu un līgumiem, 
kas noslēgti ārpus biroju telpām.

3. Šī punkta noteikumi neskar Direktīvas 
2011/83/ES 6., 7. un 8. panta noteikumus 
par patērētāju informēšanu par līgumiem, 
kas noslēgti par tālpārdošanu, un līgumiem, 
kas noslēgti ārpus biroju telpām, un 
attiecīgus Direktīvas 2009/138/EK par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
jomā (Maksātspēja II) un Direktīvas 
2002/65/EK par patēriņa finanšu 
pakalpojumu tālpārdošanu noteikumus.

Or. de

Pamatojums

10. pantā minētais [tirdzniecības] uzņēmumu pienākums informēt patērētājus nav 
reglamentēts tikai minētajā Patērētāju tiesību direktīvā. Maksātspējas II direktīvā un Finanšu 
pakalpojumu tālpārdošanas direktīvā iekļautos noteikumus par informēšanas prasību 
attiecībā uz sūdzību izskatīšanu ārpustiesas kārtībā un tiesību aizsardzības līdzekļu 
izmantošanas procedūrām vajadzētu minēt kā papildu piemēru 10. panta 3. punktā.

Grozījums 372
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm jānodrošina, lai ADR Dalībvalstīm jānodrošina, lai ADR 
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organizācijas, patērētāju apvienības, 
uzņēmumu apvienības, Eiropas Patērētāju 
centra tīkla centri un, ja nepieciešams, 
saskaņā ar 11.(2) pantu ieceltās 
organizācijas publisko savās telpās un 
savās mājas lapās 17.(3) pantā minēto 
ADR organizāciju sarakstu.

organizācijas, Eiropas Patērētāju centra 
tīkla centri un, ja nepieciešams, saskaņā ar 
11.(2) pantu ieceltās organizācijas publisko 
savās telpās un savās mājas lapās, 
piedāvājot saiti uz Komisijas mājas lapu 
un izmantojot citus līdzekļus, ko tās 
uzskata par piemērotiem, 17.(4) pantā 
minēto ADR organizāciju sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju apvienības un uzņēmumu apvienības ir neatkarīgas organizācijas, un nebūtu 
pareizi, ja Dalībvalstis uzliktu tām par pienākumu rīkoties jebkādā konkrētā veidā. ADR 
organizāciju saraksta pieejamība ADR telpās ne vienmēr var būt piemērota.

Grozījums 373
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai un dalībvalstīm jānodrošina, lai 
informācija par ADR procedūras 
izmantošanu līgumstrīdu izšķiršanai būtu 
atbilstoši pieejama, ievērojot 2. panta 
1. punkta nosacījumus attiecībā uz 
konkrēto tirgotāju.

Or. hu

Grozījums 374
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. A punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai un dalībvalstīm jānodrošina
atbilstoša informācijas izplatīšana saistībā 



PE489.695v01-00 132/146 AM\903359LV.doc

LV

ar patērētāja iespējām saņemt 
kompensāciju līgumstrīda ar tirgotāju 
gadījumā, ievērojot 2. panta nosacījumus.

Or. el

Grozījums 375
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
13. pants – ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Sadarbība starp ADR struktūrām 
pārrobežu strīdu izšķiršanā

Sadarbība un pieredzes apmaiņa starp 
ADR iestādēm Eiropas Savienības līmenī 

Or. fr

Grozījums 376
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
struktūras sadarbojas pārrobežu strīdu 
izšķiršanā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
struktūras sadarbojas pārrobežu strīdu 
izšķiršanā un regulāri veic paraugprakses 
apmaiņu attiecībā gan uz pārrobežu, gan 
pašmāju strīdu izšķiršanu.

Or. fr

Grozījums 377
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jānodrošina, lai ADR 
organizācijas sadarbojas pārrobežu strīdu 
izšķiršanā.

1. Dalībvalstīm jāmudina ADR 
organizācijas sadarboties pārrobežo strīdu 
izšķiršanā.

Or. en

Pamatojums

ADR organizācijas bieži ir neatkarīgas organizācijas, un varētu nebūt piemēroti prasīt no 
tām sadarbošanos. Nevajadzīgu apgrūtinājumu radīšana ADR sniedzējiem var atturēt tās no 
kļūšanas par reģistrētām ADR organizācijām šīs Direktīvas nolūkos.

Grozījums 378
Robert Rochefort

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. a punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. a Komisija atbalsta un sekmē pieredzes 
apmaiņu starp ADR iestādēm, lai 
veicinātu paraugprakses, jo īpaši 
izmantojot "Patērētāju" programmu;

Or. fr

Grozījums 379
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums 
14. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jānodrošina sadarbība 
starp ADR organizācijām un valsts 
iestādēm, kam uzdots realizēt Savienības 
likumdošanu par patērētāju aizsardzību.

1. Dalībvalstīm jāveicina sadarbība starp 
ADR organizācijām un valsts iestādēm, 
kam uzdots realizēt Savienības 
likumdošanu par patērētāju aizsardzību.

Or. en
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Pamatojums

ADR organizācijas bieži ir neatkarīgas organizācijas, un varētu nebūt piemēroti prasīt 
nodrošināt, lai tās sadarbojas.

Grozījums 380
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums 
14. pants – 2. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. Šajā sadarbībā jāietilpst savstarpējai 
informācijas apmaiņai par tādu tirgotāju 
darbības praksi, par ko patērētāji ir 
iesnieguši sūdzības. Tajā jāietilpst arī 
tehniskā novērtējuma un informācijas 
sniegšanai ADR organizācijām no šādu 
valsts iestāžu puses, ja šāds novērtējums 
vai informācija ir nepieciešama atsevišķu 
strīdu risināšanai.

2. Šajā sadarbībā var ietilpt savstarpēja 
informācijas apmaiņa par tirgotāju praksi 
konkrētajos darbības sektoros, par ko 
patērētāji ir iesnieguši sūdzības. Tajā 
jāietilpst arī tehniskā novērtējuma un 
informācijas sniegšanai ADR 
organizācijām no šādu valsts iestāžu puses, 
ja šāds novērtējums vai informācija ir 
nepieciešama atsevišķu strīdu risināšanai 
un to nav iespējams iegūt citur.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi radīt lielāku informācijas apmaiņas iespēju starp ADR organizācijām un valsts 
realizācijas iestādēm, bet šāda prasība par dalīšanos informācijā var apdraudēt šo 
organizāciju neatkarību un atturēt tirgotājus no ADR izmantošanas.

Grozījums 381
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. Šī sadarbība ietver informācijas apmaiņu 
par tirgotāju darījumu praksi, par kuru
saņemtas patērētāju sūdzības. Tāpat te 
iekļauts arī tas, ka attiecīgās kompetentās 
valstu iestādes nodod tirgotāju rīcībā 

2. Šī sadarbība ietver informācijas apmaiņu 
par tirgotāju darījumu praksi, ja par to
atkārtoti saņemtas patērētāju sūdzības. 
Tāpat te iekļauts arī tas, ka attiecīgās 
kompetentās valstu iestādes nodod 
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tehniskus atzinumus un informāciju, ja tas 
nepieciešams atsevišķu strīdu izskatīšanai.

tirgotāju rīcībā tehniskus atzinumus un 
informāciju, ja minētais tām pieejams un 
tas nepieciešams atsevišķu strīdu 
izskatīšanai.

Or. de

Pamatojums

Informāciju par tirgotāju darījumu praksi principā nedrīkst publicēt, tā ietver arī 
konfidenciālus datus un biznesa noslēpumus, ko nedrīkst izpaust. Turklāt ADR struktūra ar 
attiecīgu Eiropas likumu nevar valsts iestādēm uzdot par pienākumu sniegt atzinumus. Tas jo 
īpaši attiecas uz finansēšanu.

Grozījums 382
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. Šajā sadarbībā jāietilpst savstarpējai 
informācijas apmaiņai par tādu tirgotāju 
darbības praksi, par ko patērētāji ir 
iesnieguši sūdzības. Tajā jāietilpst arī 
tehniskā novērtējuma un informācijas 
sniegšanai ADR organizācijām no šādu 
valsts iestāžu puses, ja šāds novērtējums 
vai informācija ir nepieciešama atsevišķu 
strīdu risināšanai.

2. Šajā sadarbībā jāietilpst savstarpējai 
informācijas apmaiņai par patērētāju 
iesniegtajām sūdzībām un ADR 
procedūras pozitīvo vai negatīvo 
iznākumu. Tajā jāietilpst arī tehniskā 
novērtējuma un informācijas sniegšanai 
ADR organizācijām no šādu valsts iestāžu 
puses, ja šāds novērtējums vai informācija 
ir nepieciešama atsevišķu strīdu 
risināšanai.

Or. en

Pamatojums

Norāde uz „darbības praksi” šķiet neskaidra un neviennozīmīga. Jaunā redakcija cenšas 
pievērsties informācijas apmaiņai par sūdzības, ko patērētāji iesnieguši ADR organizācijai, 
raksturu un veidu, un par procedūras iznākumu (vai tā ir bijusi sekmīga vai nesekmīga).

Grozījums 383
Ashley Fox
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Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Katrai dalībvalstij jānorīko kompetenta 
iestāde, kas atbild par tās teritorijā 
darbojošos ADR organizāciju 
funkcionēšanas un attīstības pārraudzību. 
Katrai dalībvalstij ir jāpaziņo Komisijai par 
norīkoto iestādi.

1. Katrai dalībvalstij jānorīko iestāde kā
kompetenta iestāde 16. un 17. panta 
izpratnē. Katra dalībvalsts var norīkot 
vairākas kompetentās iestādes. Tādā 
gadījumā dalībvalstij jānosaka, kura no 
visām norīkotajām kompetentajām 
iestādēm, kas darbojas tās teritorijā, ir 
vienīgais Komisijas kontaktu punkts. 
Katrai dalībvalstij ir jāpaziņo Komisijai par 
norīkoto iestādi vai, attiecīgi, par 
kompetentajām iestādēm, ieskaitot vienīgo 
kontaktu punktu.

Or. en

Pamatojums

Lai atspoguļotu sektoriski vai ģeogrāfiski atšķirīgās nostājas attiecībā pret ADR, ir 
nepieciešams atļaut dalībvalstīm norīkot vairāk kā vienu kompetento iestādi.

Grozījums 384
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Katrai dalībvalstij jānorīko kompetenta 
iestāde, kas atbild par tās teritorijā 
darbojošos ADR organizāciju 
funkcionēšanas un attīstības pārraudzību. 
Katrai dalībvalstij ir jāpaziņo Komisijai par 
norīkoto iestādi.

1. Katrai dalībvalstij jānorīko kompetenta 
iestāde, kas atbild par tās teritorijā 
darbojošos ADR organizāciju 
funkcionēšanas un attīstības pārraudzību. 
Katra dalībvalsts var norīkot vairākas 
kompetentās iestādes, ja to prasa ADR 
organizāciju pārraudzība dažādos 
sektoros. Tādā gadījumā dalībvalstij 
jānorīko viena no kompetentajām 
iestādēm kā vienīgais Komisijas kontaktu 
punkts. Katrai dalībvalstij ir jāpaziņo 
Komisijai par norīkoto iestādi vai, attiecīgi, 
par iestādēm, ieskaitot to iestādi, kas 
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darbojas kā vienīgais kontaktu punkts. 

Or. en

Pamatojums

Vienai kompetentajai iestādei var būt grūti pārraudzīt ADR organizāciju funkcionēšanu un 
attīstību visos sektoros.

Grozījums 385
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

1. Katrai dalībvalstij jānorīko kompetenta 
iestāde, kas atbild par tās teritorijā 
darbojošos ADR organizāciju
funkcionēšanas un attīstības pārraudzību. 
Katrai dalībvalstij ir jāpaziņo Komisijai par 
norīkoto iestādi

1. Katrai dalībvalstij jānorīko iestāde kā
kompetenta iestāde 16. un 17. panta 
izpratnē. Katra dalībvalsts var norīkot 
vairākas kompetentās iestādes. Tādā 
gadījumā dalībvalstij jānosaka, kura no 
visām norīkotajām kompetentajām 
iestādēm, kas darbojas tās teritorijā, ir 
vienīgais Komisijas kontaktu punkts. 
Katrai dalībvalstij ir jāpaziņo Komisijai par 
norīkoto iestādi vai, attiecīgi, par 
kompetentajām iestādēm, ieskaitot vienīgo 
kontaktu punktu.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs atšķirības starp sektoriem nosaka nepieciešamību pēc vairākām 
specifiskām ADR iestādēm.

Grozījums 386
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts
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Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2. Komisijai jāizveido tai saskaņā ar 1. 
punktu paziņoto kompetento iestāžu 
saraksts un jāpublicē šis saraksts Eiropas 
Savienības Oficiālajā biļetenā.

2. Komisijai jāizveido tai saskaņā ar 1. 
punktu paziņoto kompetento iestāžu 
saraksts, tai skaitā, ja nepieciešams, 
iestādes, kad darbojas kā vienīgais 
kontaktu punkts, un jāpublicē šis saraksts 
Eiropas Savienības Oficiālajā biļetenā.

Or. en

Grozījums 387
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
16.pants – 2.punkts – e apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(e) attiecīgi statistikas rādītāji, kas liecina, 
kādā veidā tigotāji strīdu gadījumos ar 
patērētājiem izmanto alternatīvas strīdu
izšķiršanas procedūras;

svītrot

Or. de

Pamatojums

ADR struktūru pienākumiem sniegt ziņojumus kompetentajām iestādēm jābūt praktiski 
izpildāmiem, ērti veicamiem un nesaistītiem ar nevajadzīgiem administratīviem izdevumiem.

Grozījums 388
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
16.pants – 2.punkts – g apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(g) eventuāli, viņu sadarbības efektivitātes 
novērtējums ar ADR struktūru tīkliem 
pārrobežu strīdu risināšanas 
atvieglošanai;

svītrot
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Or. de

Pamatojums

ADR struktūru pienākumiem sniegt ziņojumus kompetentajām iestādēm jābūt praktiski 
izpildāmiem, ērti veicamiem un nesaistītiem ar nevajadzīgiem administratīviem izdevumiem.

Grozījums 389
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
16.pants – 2.punkts – h apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(h) attiecīgās struktūras piedāvātās ADR 
procedūras rezultativitātes un darba 
efektivitātes iespēju uzlabošanas 
pašnovērtējums

svītrot

Or. de

Pamatojums

ADR strukrūru pienākumiem sniegt ziņojumus kompetentajām iestādēm jābūt praktiski 
izpildāmiem, ērti veicamiem un nesaistītiem ar nevajadzīgiem administratīviem izdevumiem.

Grozījums 390
Ashley Fox

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2 a. Dalībvalstīm jānodrošina, lai ADR 
organizācijas, kurās par strīdu izšķiršanu 
atbildīgās fiziskās personas tiek 
nodarbina tikai un vienīgi tirgotājs, kas 
darbojas to teritorijā, katru gadu paziņotu 
kompetentajai iestādei par to, ka tās 
turpina nodrošināt atbilstību šādām 
prasībām:
(a) tās ieceļ augstākais vadības līmenis uz 
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tādu termiņu, kas ir pietiekams, lai 
nodrošinātu to darbības neatkarību;
(b) tām nav hierarhiskas saiknes ar 
operatīvo vadību, it sevišķi ar tiem, kas 
atbild par attiecībām ar klientiem;
(c) to atalgojums nav saistīts ar ADR 
procedūras rezultātiem;
(d) tiek izveidots speciāls budžets, kas 
nodrošina atbilstošus resursus, lai 
garantētu ADR procedūru efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas apjoma attiecināšanas gadījumā uz ADR shēmām, kurās atbildīgo fizisko personu 
nodarbina tikai un vienīgi tirgotājs, jānodrošina šādu organizāciju papildu pārraudzība, lai 
nodrošinātu pastāvīgu atbilstību noteiktajām neatkarības un neitralitātes prasībām, kas 
nosaka to iekļaušanu šīs Direktīvas apjomā.

Grozījums 391
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 2. apakšpunkts – e. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

(e) nepieciešamība pēc pušu vai, attiecīgi, 
to pārstāvju fiziskas klātbūtnes; un 

dzēsts

Or. en

Grozījums 392
Ashley Fox

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

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2 a. Kompetentajām iestādēm jābrīdina
ADR organizācija, ja šī ADR organizācija 
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vairs nepilda 1. punktā noteiktās prasības. 
Ja pēc trīs mēnešu perioda ADR 
organizācija joprojām nepilda 1. punktā 
noteiktās prasības, kompetentā iestāde 
svītro šo ADR organizāciju no saraksta.

Or. en

Pamatojums

Ir jābūt iespējamam pēc pamatota brīdinājuma svītrot ADR organizāciju no ADR 
organizāciju saraksta, ja tā vairs neatbilst Direktīvas kvalitātes standartiem.

Grozījums 393
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2 b. Šis saraksta jāatjaunina bez liekas 
kavēšanās un attiecīgās informācijas 
paziņošanas Komisijai.

Or. en

Grozījums 394
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

2 c. Ja dalībvalsts ir norīkojusi vairākas 
kompetentās iestādes, sarakstu un 2. 
punktā norādītos atjauninājumus 
Komisijai paziņo vienīgais kontaktu 
punkts. Saraksts un atjauninājumi 
attiecas uz visām ADR organizācijām, kas 
darbojas šīs dalībvalsts teritorijā.

Or. en
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Grozījums 395
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2.c punkts – ievaddaļa

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

5. Ik pēc diviem gadiem katra kompetentā 
iestāde publicē ziņojumu par ADR 
struktūru attīstību un darba metodēm. 
Ziņojumā it īpaši jāiekļauj

5. Ik pēc trim gadiem katra kompetentā 
iestāde publicē ziņojumu par ADR 
struktūru attīstību un darba metodēm. 
Ziņojumā it īpaši jāiekļauj

Or. de

Pamatojums

Valsts iestādēm paredzēto administratīvo izdevumu samazināšana.

Grozījums 396
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Dalībvalstis reglamentē, kādas sankcijas 
jāpiemēro par atbilstīgi šīs direktīvas 10. 
panta un 16. panta 1. un 2. punkta 
noteikumiem pieņemto valstu iekšējo 
tiesību aktu noteikumu pārkāpumiem, un 
veic tam nepieciešamos pasākumus. 
Sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un 
atturošām.

Dalībvalstis reglamentē, kādas sankcijas 
jāpiemēro par atbilstīgi šīs direktīvas 10. 
panta un 16. panta 1. un 2. punkta 
noteikumiem pieņemto valstu iekšējo 
tiesību aktu noteikumu pārkāpumiem, ja 
vispirms veikta paredzētā brīdināšana, kas 
nav devusi pozitīvus rezultātus, un veic 
tam nepieciešamos pasākumus. Sankcijām 
jābūt efektīvām, samērīgām un atturošām.

Or. de

Grozījums 397
Ashley Fox
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Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm jānosaka noteikumi par 
sodiem, kas ir piemērojami saskaņā ar šīs 
Direktīvas 10. pantu un 16.(1) un (2) pantu
pieņemto nacionālo noteikumu pārkāpumu 
gadījumā, un jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu to ieviešanu. 
Noteiktajiem sodiem jābūt iedarbīgiem, 
proporcionāliem un atturošiem.

Dalībvalstīm jānosaka noteikumi par 
sodiem, kas ir piemērojami saskaņā ar šīs 
Direktīvas 10. pantu pieņemto nacionālo 
noteikumu pārkāpumu gadījumā, un jāveic 
visi nepieciešamie pasākumi, lai 
nodrošinātu to ieviešanu. Noteiktajiem 
sodiem jābūt iedarbīgiem, proporcionāliem 
un atturošiem.

Or. en

Pamatojums

ADR pakalpojumu nodrošinātāji, kas vairs neatbilst Direktīvas prasībām, jāsvītro no ADR 
organizāciju saraksta. Tādēļ nav nepieciešams piemērot papildu sodus ADR organizācijām, 
jo tas var atturēt tās no kļūšanas par reģistrētām organizācijām saskaņā ar Direktīvu.

Grozījums 398
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm jāievieš likumi, regulas un 
administratīvie noteikumi, kas nodrošina 
atbilstību šai Direktīvai, ne vēlāk kā līdz 
[Publikāciju birojs ieraksta datumu: 18
mēnešus pēc stāšanās spēkā]. Tām 
nekavējoties jāpaziņo Komisijai šo 
noteikumu teksts un šādu noteikumu un 
šīs Direktīvas korelācijas tabula.

Dalībvalstīm jāievieš likumi, regulas un 
administratīvie noteikumi, kas nodrošina 
atbilstību šai Direktīvai, nevēlāk kā līdz 
[Publikāciju birojs ieraksta datumu: 24
mēnešus pēc stāšanās spēkā]. Tām 
nekavējoties jāpaziņo Komisijai šo 
noteikumu teksts.

Or. en

Pamatojums

Ilgāks pārņemšanas periods ir nepieciešams, lai pieņemtu izpildes likumdošanu un izveidotu 
jaunas ADR organizācijas vai noteiktu esošajiem ADR pakalpojumu sniedzējiem pārejas 
periodu, kura laikā, tie var mainīt savu praksi tā, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvs 
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prasībām. Nav nepieciešams prasīt no Dalībvalstīm korelācijas tabulas uzrādīšanu.

Grozījums 399
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm jāievieš likumi, regulas un 
administratīvie noteikumi, kas nodrošina 
atbilstību šai Direktīvai, ne vēlāk kā līdz 
[Publikāciju birojs ieraksta datumu: 18 
mēnešus pēc stāšanās spēkā]. Tām 
nekavējoties jāpaziņo Komisijai šo 
noteikumu teksts un šādu noteikumu un šīs 
Direktīvas korelācijas tabula.

Dalībvalstīm jāievieš likumi, regulas un 
administratīvie noteikumi vai 
pašnoteikšanās kārtība, kas nepieciešama, 
lai nodrošinātu atbilstību šai Direktīvai, ne 
vēlāk kā līdz [Publikāciju birojs ieraksta 
datumu: 18 mēnešus pēc stāšanās spēkā]. 
Tām nekavējoties jāpaziņo Komisijai šo 
noteikumu teksts un šādu noteikumu un šīs 
Direktīvas korelācijas tabula.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs, piemēram, Nīderlandē, ADR institūcija ir labi iedibināta, lai gan 
likumdošanas nav. Šajās dalībvalstīs uzņēmumiem ir plaša telpa ADR ieviešanai 
pašnoteikšanās ceļā. Daudzi uzņēmumi uzskata ADR par labu veidu, kā nodrošināt 
patērētājiem papildu mehānismu strīdu izšķiršanai. Tas ir iespējams arī uz tādiem pamatiem, 
kad arī valdība (finansiāli) piedalās šādos sadarbības mehānismos. Uzskatu par piemērotu 
konkrēti noteikt 22. pantā, ka ADR direktīvu var ieviest pašnoteikšanās ceļā.

Grozījums 400
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

Vēlākais līdz [Publikāciju iestāde: lūdzu, 
norādiet datumu: piecus gadus pēc stāšanās 
spēkā] Komisija nosūta Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komisijai 
ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu. 

Vēlākais līdz [Publikāciju iestāde: lūdzu, 
norādiet datumu: četrus gadus pēc stāšanās 
spēkā] un pēc tam ik pēc pieciem gadiem
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komisijai ziņojumu par šīs 
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Ziņojumā jāsniedz informācija par ADR 
struktūru attīstību un to izmantošanu visā 
Eiropas Savienības teritorijā, kā arī par to, 
kā šī direktīva ietekmē patērētājus un 
tirgotājus. Ziņojumam iespējams pievienot 
priekšlikumus par šīs direktīvas 
grozījumiem.

direktīvas piemērošanu. Šajā ziņojumā 
jāsniedz informācija par ADR struktūru 
attīstību un to izmantošanu visā Eiropas 
Savienības teritorijā, kā arī par to, kā šī 
direktīva ietekmē patērētājus un tirgotājus. 
Ziņojumam iespējams pievienot 
priekšlikumus par šīs direktīvas 
grozījumiem.

Or. de

Grozījums 401
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vēlākais līdz [Office of Publications insert 
date: five years after the entry into force] 
un pēc tam vismaz reizi trijos gados 
Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par 
šīs direktīvas piemērošanu. Minētajā 
paziņojumā izvērtē ADR struktūru attīstību 
un izmantošanu, kā arī šīs direktīvas 
ietekmi uz patērētājiem un tirgotājiem.
Ziņojumam attiecīgā gadījumā pievieno
priekšlikumus par šīs direktīvas grozīšanu.

Vēlākais līdz [Office of Publications insert 
date: five years after the entry into force] 
un pēc tam vismaz reizi trijos gados 
Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par 
šīs direktīvas piemērošanu. Minētajā 
paziņojumā izvērtē ADR struktūru attīstību 
un izmantošanu, kā arī šīs direktīvas 
ietekmi uz patērētājiem un tirgotājiem.
Ziņojumam galvenokārt jāsatur šīs 
direktīvas noteikumi, kā arī jāparedz 
iespēja tirgotājiem ierosināt tiesību strīdus 
pret patērētājiem. Ziņojumam attiecīgā 
gadījumā pievieno priekšlikumus par šīs 
direktīvas grozīšanu.

Or. hu

Grozījums 402
Ashley Fox
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Direktīvas priekšlikums
Pielikums 1

Komisija piedāvātais teksts Grozījums

svītrots

Or. en

Pamatojums

Prasība par atšķirīgajā Savienības likumdošanā nodrošinātā patērētāju aizsardzības līmeņa 
salīdzināšanu varētu grūti izpildāma. Turklāt šai Direktīvai vajadzētu prevalēt pār citas 
Savienības likumdošanas konkrētiem noteikumiem, nevis pār šādu likumdošanu kopumā.


