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Grozījums Nr. 88
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar LESD 26. panta 2. punktu, 
iekšējais tirgus ir telpa bez iekšējām 
robežām, kurā ir nodrošināta preču un 
pakalpojumu brīva aprite. Lai patērētāji 
uzticētos iekšējā tirgus digitālajam 
aspektam un varētu gūt labumu no tā, ir 
svarīgi viņiem nodrošināt pieeju 
vienkāršiem un lētiem paņēmieniem tādu 
strīdu izšķiršanai, kas radušies saistībā ar 
preču pārdošanu vai pakalpojumu 
sniegšanu tiešsaistē. Tas jo īpaši attiecas uz 
gadījumiem, kad patērētāji veic pirkumus 
pāri robežai.

(2) Saskaņā ar LESD 26. panta 2. punktu, 
iekšējais tirgus ir telpa bez iekšējām 
robežām, kurā ir nodrošināta preču un 
pakalpojumu brīva aprite. Lai patērētāji 
uzticētos iekšējā tirgus digitālajam 
aspektam un varētu gūt labumu no tā, ir 
svarīgi viņiem nodrošināt pieeju 
vienkāršiem, efektīviem un par brīvu 
pieejamiem paņēmieniem tādu strīdu 
izšķiršanai, kas radušies saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
tiešsaistē. Tas jo īpaši attiecas uz 
gadījumiem, kad patērētāji veic pirkumus 
pāri robežai.

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Saskaņā ar LESD 26. panta 2. punktu, 
iekšējais tirgus ir telpa bez iekšējām 
robežām, kurā ir nodrošināta preču un 
pakalpojumu brīva aprite. Lai patērētāji 
uzticētos iekšējā tirgus digitālajam 
aspektam un varētu gūt labumu no tā, ir 
svarīgi viņiem nodrošināt pieeju 
vienkāršiem un lētiem paņēmieniem tādu 
strīdu izšķiršanai, kas radušies saistībā ar 
preču pārdošanu vai pakalpojumu 
sniegšanu tiešsaistē. Tas jo īpaši attiecas uz 
gadījumiem, kad patērētāji veic pirkumus 

(2) Saskaņā ar LESD 26. panta 2. punktu, 
iekšējais tirgus ir telpa bez iekšējām 
robežām, kurā ir nodrošināta preču un
pakalpojumu brīva aprite. Lai patērētāji 
uzticētos iekšējā tirgus digitālajam 
aspektam un varētu gūt labumu no tā, ir 
svarīgi, lai iekšējā tirgus darbību 
regulējošie principi nesaasinātu sociālo 
nevienlīdzību, vienlaicīgi uzsverot 
nepieciešamību pielāgot ES politiku, lai 
panāktu uz cilvēkiem orientētu iekšējo 
tirgu, kurš ir vērsts uz cilvēku labklājību, 
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pāri robežai. nevis uz rādītājiem. Vienlaicīgi, 
nodrošinot pieeju vienkāršiem un lētiem 
paņēmieniem tādu strīdu izšķiršanai ārpus 
tiesas, kas radušies saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
tiešsaistē, tiktu veicināta šī mērķa 
sasniegšana, ņemot vērā iepriekšminētos 
nosacījumus. Tas jo īpaši attiecas uz 
gadījumiem, kad patērētāji veic pirkumus 
pāri robežai.

Or. el

Grozījums Nr. 90
Louis Grech

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Vienotā tirgus sadrumstalotība kavē 
centienus stimulēt konkurētspēju un 
izaugsmi. Turklāt tādu vienkāršu, 
lietderīgu un lētu paņēmienu 
nevienmērīgā pieejamība, kvalitāte un 
informētība, kas paredzēti no preču 
pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas 
izrietošo strīdu izšķiršanai Savienības 
teritorijā, rada šķēršļus vienotā tirgū, kas 
apdraud patērētāju un tirgotāju uzticību 
pirkumiem un pārdošanai pāri robežai.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Louis Grech

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Apzinoties tiešsaistes tirdzniecības 
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iespējas, ievērojami tiktu veicināta 
ekonomikas izaugsmes atjaunošana 
Eiropas Savienībā, tomēr lai to panāktu, 
nepieciešams pareizi integrēt ODR 
sistēmu un ADR struktūras, kā noteikts 
[Office of Publications please insert 
number of Directive of the European 
Parliament and of the Council on 
alternative dispute resolution for 
consumer disputes and amending 
Regulation (EC) No 2006/2004 and 
Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)].

Or. en

Grozījums Nr. 92
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Iekšējais tirgus ir patērētāju ikdienas 
realitāte, tiem ceļojot, iepērkoties un veicot 
maksājumus. Patērētāji ir galvenie iekšējā 
tirgus dalībnieki, un tāpēc tiem jābūt 
uzmanības centrā. Iekšējā tirgus digitālais 
aspekts ir būtisks gan patērētājiem, gan 
tirgotājiem. Patērētāji arvien biežāk 
iepērkas internetā, un aizvien vairāk 
tirgotāju pārdod preces tiešsaistē. Veicot 
darījumus digitālajā vidē, patērētājiem un 
tirgotājiem vajadzētu justies 
pārliecinātiem.

(5) Iekšējais tirgus ir patērētāju ikdienas 
realitāte, tiem ceļojot, iepērkoties un veicot 
maksājumus, un patērētāju aizsardzības 
politikas efektivitāte ir atkarīga no tā, 
kādā apmērā ar tiesību aktiem tiek 
novērsta prakse un pasākumi, kas kaitē 
patērētāju interesēm. Patērētāji ir galvenie 
iekšējā tirgus dalībnieki, un tāpēc tiem 
jābūt uzmanības centrā. Iekšējā tirgus 
digitālais aspekts ir būtisks gan 
patērētājiem, gan tirgotājiem. Patērētāji 
arvien biežāk iepērkas internetā, un aizvien 
vairāk tirgotāju pārdod preces tiešsaistē. 
Veicot darījumus digitālajā vidē, 
patērētājiem un tirgotājiem vajadzētu 
justies pārliecinātiem.

Or. el
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Grozījums Nr. 93
Pablo Arias Echeverría

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Iekšējais tirgus ir patērētāju ikdienas 
realitāte, tiem ceļojot, iepērkoties un veicot 
maksājumus. Patērētāji ir galvenie iekšējā 
tirgus dalībnieki, un tāpēc tiem jābūt 
uzmanības centrā. Iekšējā tirgus digitālais 
aspekts ir būtisks gan patērētājiem, gan 
tirgotājiem. Patērētāji arvien biežāk 
iepērkas internetā, un aizvien vairāk 
tirgotāju pārdod preces tiešsaistē. Veicot 
darījumus digitālajā vidē, patērētājiem un 
tirgotājiem vajadzētu justies 
pārliecinātiem.

(5) Iekšējais tirgus ir patērētāju ikdienas 
realitāte, tiem ceļojot, iepērkoties un veicot 
maksājumus. Patērētāji ir galvenie iekšējā 
tirgus dalībnieki, un tāpēc tiem jābūt 
uzmanības centrā. Iekšējā tirgus digitālais 
aspekts ir būtisks gan patērētājiem, gan 
tirgotājiem. Patērētāji arvien biežāk 
iepērkas internetā, un aizvien vairāk 
tirgotāju pārdod preces tiešsaistē. Veicot 
darījumus digitālajā vidē, patērētājiem un 
tirgotājiem vajadzētu justies 
pārliecinātiem. Pašreizējā krīzes periodā 
būtiski svarīgi ir īstenot pasākumus 
ekonomikas izaugsmei, darbavietu
izveidei un patēriņa atjaunošanai. Kaut 
gan digitālais tirgus sniedz vērtīgu iespēju 
sasniegt šos mērķus, lai izmantotu tā 
priekšrocības, Eiropas Savienībai jāvar 
izveidot pilnīgu digitālo iekšējo tirgu. No 
vienas puses, būtiski svarīgi ir nojaukt 
esošos šķēršļus, bet no otras — stimulēt 
patērētāju uzticēšanos tam. Drošas un 
ātras tiešsaistes sistēmas izveidošana 
strīdu izšķiršanai arī var ievērojami 
veicināt patērētāju uzticības 
palielināšanos Savienības teritorijā.

Or. es

Grozījums Nr. 94
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Patērētāju un tirgotāju uzticēšanās (6) Patērētāju un tirgotāju uzticēšanās 
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digitālajam tirgum pieaugs, ja tiem būs 
dota iespēja vienkārši un lēti izšķirt strīdus. 
Tomēr patērētājiem un tirgotājiem 
joprojām nav viegli rast ārpustiesas 
risinājumus, jo īpaši saistībā ar strīdiem, 
kas rodas, slēdzot pārrobežu tiešsaistes 
darījumus. Tāpēc šādi strīdi pašlaik bieži 
paliek neatrisināti.

digitālajam tirgum pieaugs, ja tiem būs 
dota iespēja vienkārši, efektīvi un par brīvu
izšķirt strīdus. Tomēr patērētājiem un 
tirgotājiem joprojām nav viegli rast 
ārpustiesas risinājumus, jo īpaši saistībā ar 
strīdiem, kas rodas, slēdzot pārrobežu 
tiešsaistes darījumus. Tāpēc šādi strīdi 
pašlaik bieži paliek neatrisināti.

Or. fr

Grozījums Nr. 95
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Patērētāju un tirgotāju uzticēšanās 
digitālajam tirgum pieaugs, ja tiem būs 
dota iespēja vienkārši un lēti izšķirt strīdus. 
Tomēr patērētājiem un tirgotājiem 
joprojām nav viegli rast ārpustiesas 
risinājumus, jo īpaši saistībā ar strīdiem, 
kas rodas, slēdzot pārrobežu tiešsaistes 
darījumus. Tāpēc šādi strīdi pašlaik bieži 
paliek neatrisināti.

(6) Patērētāju un tirgotāju uzticēšanās 
digitālajam tirgum pieaugs, ja tiks veicināti 
pasākumi spekulāciju apkarošanai un ja
tiem būs dota iespēja vienkārši un lēti 
izšķirt strīdus ārpus tiesas. Tomēr 
patērētājiem un tirgotājiem joprojām nav 
viegli rast ārpustiesas risinājumus, jo īpaši 
saistībā ar strīdiem, kas rodas, slēdzot 
pārrobežu tiešsaistes darījumus. Tāpēc šādi 
strīdi pašlaik bieži paliek neatrisināti.

Or. el

Grozījums Nr. 96
Tiziano Motti

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Patērētāju un tirgotāju uzticēšanās 
digitālajam tirgum pieaugs, ja tiem būs 
dota iespēja vienkārši un lēti izšķirt strīdus. 
Tomēr patērētājiem un tirgotājiem 

(6) Patērētāju un tirgotāju uzticēšanās 
digitālajam tirgum pieaugs, ja tiem būs 
dota iespēja vienkārši un lēti izšķirt strīdus. 
Tomēr patērētājiem un tirgotājiem 
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joprojām nav viegli rast ārpustiesas 
risinājumus, jo īpaši saistībā ar strīdiem, 
kas rodas, slēdzot pārrobežu tiešsaistes 
darījumus. Tāpēc šādi strīdi pašlaik bieži 
paliek neatrisināti.

joprojām nav viegli rast ārpustiesas 
risinājumus, jo īpaši saistībā ar strīdiem, 
kas rodas, slēdzot pārrobežu tiešsaistes 
darījumus. Tāpēc šādi strīdi pašlaik bieži 
paliek neatrisināti. Dažas dalībvalstis, 
kuru tiesību aktu noteikumi pārsniedz 
galvenās meditācijas direktīvas prasības, 
iespējams, ir panākušas ievērojamu 
progresu civillietu un komerclietu 
ārpustiesas atrisināšanā. Iegūtie rezultāti 
norāda, ka meditācija var veicināt 
izmaksu ziņā lietderīgu un ātru 
ārpustiesas strīdu atrisināšanu, 
izmantojot individuālas pušu vajadzībām 
atbilstošas procedūras un nodrošinot 
patērētāju aizsardzību.

Or. it

Grozījums Nr. 97
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Strīdu izšķiršana tiešsaistē var 
nodrošināt vienkāršu un lētu risinājumu, lai 
ārpus tiesas izšķirtu strīdus, kas saistīti ar 
pārrobežu darījumiem tiešsaistē. Tomēr 
pašreiz trūkst mehānismu, kas ļautu 
patērētājiem un tirgotājiem risināt šādus 
strīdus, izmantojot elektroniskos līdzekļus. 
Tas rada kaitējumu patērētājiem, ir šķērslis 
pārrobežu darījumiem tiešsaistē, rada 
nevienlīdzīgus konkurences apstākļus 
tirgotājiem un tādējādi kavē elektroniskās 
tirdzniecības attīstību.

(7) Strīdu izšķiršana tiešsaistē var 
nodrošināt vienkāršu, efektīvu un lētu 
risinājumu, lai ārpus tiesas izšķirtu strīdus, 
kas saistīti ar pārrobežu darījumiem 
tiešsaistē. Tomēr pašreiz trūkst 
mehānismu, kas ļautu patērētājiem un 
tirgotājiem risināt šādus strīdus, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus. Tas rada kaitējumu 
patērētājiem, ir šķērslis pārrobežu 
darījumiem tiešsaistē, rada nevienlīdzīgus 
konkurences apstākļus tirgotājiem un 
tādējādi kavē elektroniskās tirdzniecības 
attīstību.

Or. fr
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Grozījums Nr. 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šī regula būtu jāpiemēro tādu ar
līgumstrīdu ārpustiesas izšķiršanai starp 
patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, 
tirgotājiem pārdodot preces vai sniedzot 
pakalpojumus pāri robežām tiešsaistē. To 
nevajadzētu piemērot tādiem strīdiem starp 
patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, 
pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus 
tiešsaistē, ja vismaz viens no tiem nav 
reģistrēts vai nedzīvo Savienības 
dalībvalstī laikā, kad patērētājs pasūta 
šādas preces vai pakalpojumus, vai ja 
tirgotājs un patērētājs ir reģistrēts vai 
dzīvo tajā pašā dalībvalstī.

(8) Šī regula būtu jāpiemēro tādu ar 
līgumsaistībām saistītu strīdu ārpustiesas 
izšķiršanai starp patērētājiem, kas ir 
Savienības rezidenti, un Savienības 
teritorijā pārstāvētiem tirgotājiem, kas 
izriet no preču pārdošanas vai 
pakalpojumu sniegšanas tiešsaistē, uz ko 
attiecas Direktīva ../ES [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/ED (Directive on 
consumer ADR)]. Tā jāattiecina uz 
strīdiem, kas rodas, pārdodot vai 
nodrošinot digitālo saturu par atlīdzību. 
Lai gan šāds strīdu izšķiršanas 
mehānisms būs īpaši izdevīgs tiem
patērētājiem un tirgotājiem, kuri veic 
pārrobežu darījumus tiešsaistē, šī Regula 
jāpiemēro arī iekšzemes tiešsaistes 
darījumiem, lai e-komercijas jomā 
ieviestu patiesi vienlīdzīgus noteikumus.
To nevajadzētu piemērot tādiem strīdiem 
starp patērētājiem un tirgotājiem, kas 
radušies, pārdodot preces vai sniedzot 
pakalpojumus tiešsaistē, ja vismaz viens no 
tiem nav reģistrēts vai nedzīvo Savienības 
dalībvalstī laikā, kad patērētājs pasūta 
šādas preces vai pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Ashley Fox
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Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šī regula būtu jāpiemēro tādu ar 
līgumstrīdu ārpustiesas izšķiršanai starp 
patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, 
tirgotājiem pārdodot preces vai sniedzot 
pakalpojumus pāri robežām tiešsaistē. To 
nevajadzētu piemērot tādiem strīdiem starp 
patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, 
pārdodot preces vai sniedzot 
pakalpojumus tiešsaistē, ja vismaz viens 
no tiem nav reģistrēts vai nedzīvo 
Savienības dalībvalstī laikā, kad patērētājs 
pasūta šādas preces vai pakalpojumus, vai 
ja tirgotājs un patērētājs ir reģistrēts vai 
dzīvo tajā pašā dalībvalstī.

(8) Šī regula būtu jāpiemēro tādu ar 
līgumsaistībām saistītu strīdu ārpustiesas 
izšķiršanai starp patērētājiem, kas ir 
Savienības rezidenti, un Savienības 
teritorijā pārstāvētiem tirgotājiem, kas 
radušies, tirgotājiem veicot pārrobežu 
preču pārdošanas vai pakalpojumu 
sniegšanas darījumus tiešsaistē. Tā 
jāattiecina uz strīdiem, kas rodas, 
pārdodot vai nodrošinot digitālo saturu 
par atlīdzību. To nevajadzētu piemērot 
tādiem strīdiem starp patērētājiem un 
tirgotājiem, kas radušies, slēdzot preču 
pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas 
līgumus tiešsaistē, ja vismaz viens no tiem 
nav reģistrēts vai nedzīvo Savienības 
dalībvalstī laikā, kad patērētājs pasūta 
šādas preces vai pakalpojumus, vai ja 
tirgotājs un patērētājs ir reģistrēts vai dzīvo 
tajā pašā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi skaidri norādīt, ka digitālā satura pārdošana vai nodrošināšana par atlīdzību 
(piemēram, digitālā lejupielāde), ir iekļauta šis Regulas piemērošanas jomā. Labāk ir arī 
norādīt uz līgumsaistībām, nevis vienkārši uz pārdošanu.

Grozījums Nr. 100
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šī regula būtu jāpiemēro tādu ar 
līgumstrīdu ārpustiesas izšķiršanai starp 
patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, 
tirgotājiem pārdodot preces vai sniedzot 

(8) Šī regula būtu jāpiemēro tādu 
līgumstrīdu ārpustiesas izšķiršanai, ko 
ierosina patērētāji pret tirgotājiem un kas 
radušies, tirgotājiem pārdodot preces vai 



AM\903360LV.doc 11/92 PE489.696v01-00

LV

pakalpojumus pāri robežām tiešsaistē. To 
nevajadzētu piemērot tādiem strīdiem starp 
patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, 
pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus 
tiešsaistē, ja vismaz viens no tiem nav 
reģistrēts vai nedzīvo Savienības 
dalībvalstī laikā, kad patērētājs pasūta 
šādas preces vai pakalpojumus, vai ja 
tirgotājs un patērētājs ir reģistrēts vai dzīvo 
tajā pašā dalībvalstī.

sniedzot pakalpojumus pāri robežām 
tiešsaistē. To nevajadzētu piemērot tādiem 
strīdiem, ko ierosina patērētāji pret
tirgotājiem un kas radušies, pārdodot 
preces vai sniedzot pakalpojumus 
tiešsaistē, ja vismaz viens no tiem nav 
reģistrēts vai nedzīvo Savienības 
dalībvalstī laikā, kad patērētājs pasūta 
šādas preces vai pakalpojumus, vai ja 
tirgotājs un patērētājs ir reģistrēts vai dzīvo 
tajā pašā dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šis priekšlikums ir vērsts uz patērētāju aizsardzību un ka tirgotāju rīcībā ir citi 
paņēmieni strīdu risināšanai pret patērētājiem, šīs regulas piemērošanas joma jāierobežo, 
iekļaujot tikai patērētāju sūdzības pret tirgotājiem, un tajā nedrīkst iekļaut tirgotāju sūdzības 
pret patērētājiem.

Grozījums Nr. 101
Tiziano Motti

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šī regula būtu jāpiemēro tādu ar 
līgumstrīdu ārpustiesas izšķiršanai starp 
patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, 
tirgotājiem pārdodot preces vai sniedzot 
pakalpojumus pāri robežām tiešsaistē. To 
nevajadzētu piemērot tādiem strīdiem starp 
patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, 
pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus 
tiešsaistē, ja vismaz viens no tiem nav 
reģistrēts vai nedzīvo Savienības 
dalībvalstī laikā, kad patērētājs pasūta 
šādas preces vai pakalpojumus, vai ja 
tirgotājs un patērētājs ir reģistrēts vai dzīvo 
tajā pašā dalībvalstī.

(8) Šī regula būtu jāpiemēro tādu 
līgumstrīdu ārpustiesas izšķiršanai starp 
patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, 
tirgotājiem pārdodot preces vai sniedzot 
pakalpojumus pāri robežām tiešsaistē. To 
nevajadzētu piemērot tādiem strīdiem starp 
patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, 
pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus 
tiešsaistē, ja vismaz viens no tiem nav 
reģistrēts vai nedzīvo Savienības 
dalībvalstī laikā, kad patērētājs pasūta 
šādas preces vai pakalpojumus, vai ja
tirgotājs un patērētājs ir reģistrēts vai dzīvo 
tajā pašā dalībvalstī. Efektīvas patērētāju 
strīdu alternatīvas izšķiršanas sistēmas 
izstrādāšana Eiropas Savienībā ir 
nepieciešama tādēļ, lai stiprinātu 
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patērētāju uzticēšanos iekšējam tirgum, 
tostarp e-komercijas jomā. Šajā 
izstrādāšanas procesā jāņem vērā jau 
esošās dalībvalstu ADR procedūras un 
jārespektē to tiesiskās tradīcijas. ADR 
izplatīšana var būt nozīmīga tajās valstīs, 
kuru tiesās ir samilzis neiztiesāto lietu 
skaits un kurās netiek nodrošinātas ES 
pilsoņu tiesības uz taisnīgu tiesu atbilstošā 
laika periodā.

Or. it

Grozījums Nr. 102
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Definīcijai “patērētājs” būtu jāattiecas 
uz fiziskām personām, kas darbojas ārpus 
savas komercdarbības, uzņēmuma, amata 
vai profesijas. Tomēr, ja līgums ir noslēgts 
ar mērķi, kas daļēji ir saistīts un daļēji 
nav saistīts 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.

(10) Definīcijai “patērētājs” būtu jāattiecas 
uz fiziskām personām, kas darbojas ārpus 
savas komercdarbības, uzņēmuma, amata 
vai profesijas.

Or. en

Pamatojums

Definīcijas paplašināšana, iekļaujot ne tikai patērētāju, bet arī divējāda lietojuma līgumus 
(līgumi, kas noslēgti ar mērķi, kas daļēji ir saistīts un daļēji nav saistīts ar personas 
komercdarbību) rada neskaidrību, jo īpaši tādēļ, ka 4. panta a) apakšpunktā ietvertajā 
patērētāju definīcijā ir skaidri norādīts, ka patērētājs „ir fiziska persona, kas rīkojas nolūkos, 
kas nav saistīti ar tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesionālo darbību”.
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Grozījums Nr. 103
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Šo regulu nevajadzētu piemērot 
tādiem strīdiem starp patērētājiem un 
tirgotājiem, kas radušies saistībā ar 
bezsaistē pāri robežai pārdotām precēm vai 
sniegtiem pakalpojumiem. Šo regulu 
nevajadzētu piemērot strīdiem starp 
tirgotājiem.

(12) Šo regulu nevajadzētu piemērot 
tādiem strīdiem starp patērētājiem un 
tirgotājiem, kas radušies saistībā ar 
bezsaistē pārdotām precēm vai sniegtiem 
pakalpojumiem. Šo regulu nevajadzētu 
piemērot ne tirgotāju prasījumiem pret 
patērētājiem, ne strīdiem starp tirgotājiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 104
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Šo regulu nevajadzētu piemērot 
tādiem strīdiem starp patērētājiem un 
tirgotājiem, kas radušies saistībā ar 
bezsaistē pāri robežai pārdotām precēm vai 
sniegtiem pakalpojumiem. Šo regulu 
nevajadzētu piemērot strīdiem starp 
tirgotājiem.

(12) Šo regulu nevajadzētu piemērot 
tādiem strīdiem starp patērētājiem un 
tirgotājiem, kas radušies saistībā ar 
bezsaistē pāri robežai pārdotām precēm vai 
sniegtiem pakalpojumiem. Šo regulu 
nevajadzētu piemērot ne strīdiem starp 
tirgotājiem, ne arī sūdzībām, ko tirgotāji 
iesniedz pret patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā, lai risinātu ietekmes līdzsvara trūkumu starp patērētājiem un tirgotājiem, tika izveidots 
ievērojams skaits ADR pakalpojumu sniedzēju, nebūtu pareizi ADR direktīvā pieprasīt, lai šīs 
iestādes uzņemtos risināt strīdus, ko pret patērētājiem ierosinājuši uzņēmumi. Ja ADR 
direktīvā netiek prasīta šādu ADR pieejamība, nav nozīmes šos strīdus iekļaut ODR regulā.
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Grozījums Nr. 105
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Šo regulu nevajadzētu piemērot 
tādiem strīdiem starp patērētājiem un 
tirgotājiem, kas radušies saistībā ar 
bezsaistē pāri robežai pārdotām precēm vai 
sniegtiem pakalpojumiem. Šo regulu
nevajadzētu piemērot strīdiem starp 
tirgotājiem.

(12) Šo regulu nevajadzētu piemērot 
strīdiem, ko ierosina patērētāji pret
tirgotājiem, kas radušies saistībā ar 
bezsaistē pāri robežai pārdotām precēm vai 
sniegtiem pakalpojumiem. Šo regulu 
nevajadzētu piemērot strīdiem starp 
tirgotājiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz regulas piemērošanas jomu jāievēro konsekvence starp šo grozījumu un 
8. apsvērumu.

Grozījums Nr. 106
Louis Grech

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Pirms strīda iesniegšanas 
izskatīšanai ADR struktūrā, izmantojot 
ODR sistēmu, dalībvalstīm jāiedrošina 
patērētāji darīt visu iespējamo, lai attiecīgi 
sazinātos ar tirgotāju tā interneta vietnē, 
ar elektroniskā pasta vai citu elektronisko 
līdzekļu palīdzību, lai atrisinātu strīdu 
mierizlīguma veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Robert Rochefort
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Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šīs regulas mērķis ir izveidot 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas (ODR) 
platformu Eiropas līmenī. Šai ODR 
platformai vajadzētu būt interaktīvai 
tīmekļa vietnei, kas piedāvā vienu pieejas 
punktu patērētājiem un tirgotājiem, kuri 
cenšas ārpustiesas kārtībā risināt strīdus, 
kas radušies pārrobežu e-komercijas 
darījumos. Ar tās palīdzību patērētājiem un 
tirgotājiem būtu jādod iespēja iesniegt 
sūdzības, aizpildot elektronisku sūdzības 
iesniegšanas veidlapu, kas pieejama visās 
oficiālajās Savienības valodās, un nosūtīt 
šīs sūdzības alternatīvas strīdu izšķiršanas 
(ADR) struktūrai, kas ir kompetenta 
izskatīt strīdu. Platformai būtu jānodrošina 
iespēja ADR struktūrām un pusēm risināt 
strīdu izšķiršanu platformā.

(14) Šīs regulas mērķis ir izveidot 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas (ODR) 
platformu Eiropas līmenī. Šai ODR 
platformai vajadzētu būt speciālai 
interaktīvai tīmekļa vietnei, kas piedāvā 
vienu pieejas punktu patērētājiem un 
tirgotājiem, kuri cenšas ārpustiesas kārtībā 
risināt strīdus, kas radušies pārrobežu e-
komercijas darījumos. Tajā būtu 
jānodrošina vispārēja informācija par 
tādu līgumstrīdu ārpustiesas atrisināšanu, 
kuri rodas, pārdodot preces vai 
pakalpojumus tiešsaistē. Ar tās palīdzību 
patērētājiem un tirgotājiem būtu jādod 
iespēja iesniegt sūdzības, aizpildot 
elektronisku sūdzības iesniegšanas 
veidlapu, kas pieejama visās oficiālajās 
Savienības valodās, un informēt tos par 
iespēju lūgt palīdzību no koordinatoriem, 
ja nepieciešams, lai pareizi aizpildītu 
veidlapu. Tajā jāparedz iespēja nosūtīt šīs 
sūdzības alternatīvas strīdu izšķiršanas 
(ADR) struktūrai, kas ir kompetenta 
izskatīt strīdu. Platformai būtu jānodrošina 
iespēja ADR struktūrām un pusēm risināt 
strīdu izšķiršanu platformā.

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šīs regulas mērķis ir izveidot 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas (ODR) 
platformu Eiropas līmenī. Šai ODR 

(14) Šīs regulas mērķis ir izveidot 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas (ODR) 
platformu Eiropas līmenī. Šai ODR 
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platformai vajadzētu būt interaktīvai 
tīmekļa vietnei, kas piedāvā vienu pieejas 
punktu patērētājiem un tirgotājiem, kuri 
cenšas ārpustiesas kārtībā risināt strīdus, 
kas radušies pārrobežu e-komercijas 
darījumos. Ar tās palīdzību patērētājiem un 
tirgotājiem būtu jādod iespēja iesniegt 
sūdzības, aizpildot elektronisku sūdzības 
iesniegšanas veidlapu, kas pieejama visās 
oficiālajās Savienības valodās, un nosūtīt 
šīs sūdzības alternatīvas strīdu izšķiršanas 
(ADR) struktūrai, kas ir kompetenta 
izskatīt strīdu. Platformai būtu 
jānodrošina iespēja ADR struktūrām un 
pusēm risināt strīdu izšķiršanu platformā.

platformai vajadzētu būt interaktīvai 
tīmekļa vietnei, kas piedāvā vienu pieejas 
punktu patērētājiem un tirgotājiem, kuri 
cenšas ārpustiesas kārtībā risināt strīdus, 
kas radušies e-komercijas darījumos. Ar 
platformas palīdzību patērētājiem un 
tirgotājiem būtu jādod iespēja iesniegt 
sūdzības, aizpildot elektronisku sūdzības 
iesniegšanas veidlapu, kas pieejama visās 
oficiālajās Savienības valodās, un nosūtīt 
šīs sūdzības alternatīvas strīdu izšķiršanas 
(ADR) struktūrai, kas ir kompetenta 
izskatīt strīdu. ODR platformai būtu jābūt 
sadarbspējīgai ar esošajām tiešsaistes
ADR struktūrām. Sūdzību veidlapā būtu 
jāiekļauj tikai tāda informācija, kas
nepieciešama, lai varētu noteikt, kura 
ADR struktūra vai struktūras ir 
kompetentas risināt strīdu.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Louis Grech

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šīs regulas mērķis ir izveidot 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas (ODR) 
platformu Eiropas līmenī. Šai ODR 
platformai vajadzētu būt interaktīvai 
tīmekļa vietnei, kas piedāvā vienu pieejas 
punktu patērētājiem un tirgotājiem, kuri 
cenšas ārpustiesas kārtībā risināt strīdus, 
kas radušies pārrobežu e-komercijas 
darījumos. Ar tās palīdzību patērētājiem un 
tirgotājiem būtu jādod iespēja iesniegt 
sūdzības, aizpildot elektronisku sūdzības 
iesniegšanas veidlapu, kas pieejama visās 
oficiālajās Savienības valodās, un nosūtīt 
šīs sūdzības alternatīvas strīdu izšķiršanas 
(ADR) struktūrai, kas ir kompetenta 
izskatīt strīdu. Platformai būtu jānodrošina 

(14) Šīs regulas mērķis ir izveidot 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas (ODR) 
platformu Eiropas līmenī. Komisijai būtu 
jāuzņemas atbildība par ODR platformas 
izveidi un uzturēšanu. Šai ODR platformai 
vajadzētu būt interaktīvai tīmekļa vietnei, 
kas piedāvā vienu pieejas punktu 
patērētājiem un tirgotājiem, kuri cenšas 
ārpustiesas kārtībā risināt strīdus, kas 
radušies e-komercijas darījumos. Ar tās 
palīdzību patērētājiem un tirgotājiem būtu 
jādod iespēja iesniegt sūdzības, aizpildot 
elektronisku sūdzības iesniegšanas 
veidlapu, kas pieejama visās oficiālajās 
Savienības valodās, un nosūtīt šīs sūdzības 
alternatīvas strīdu izšķiršanas (ADR) 
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iespēja ADR struktūrām un pusēm risināt 
strīdu izšķiršanu platformā.

struktūrai, kas ir kompetenta izskatīt strīdu. 
Platformai būtu jānodrošina iespēja ADR
struktūrām un pusēm risināt strīdu 
izšķiršanu platformā.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Platformā būtu jāpiedāvā par brīvu 
izmantot lietu pārvaldības rīku, kas pusēm 
un ADR struktūrai, izmantojot šo 
platformu, nodrošina strīdu izšķiršanas 
procedūras izpildi tiešsaistē. ADR 
struktūrām jāpiešķir iespēja to izmantot 
un pielāgot atbilstoši savām procedūrām.
Rīkā jānodrošina arī iespēja pusēm un 
ADR struktūrām veikt attiecīgo 
paziņojumu un pierādījumu augšupielādi.
Rīkā jāiespējo automātiska termiņu 
iestatīšana, ko puses var izmantot, 
piemēram, lai iesniegtu dokumentus. Tajā
būtu jānodrošina arī ierobežotas 
pieejamības interneta vietne, kas izvietota 
uz ODR platformas un kurai var piekļūt 
gan puses, gan attiecīgā ADR struktūra 
un, ja nepieciešams, patērētāju
konsultanti.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Louis Grech

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) ODR platformai būtu jānodrošina 
viens pieejas punkts ārpustiesas strīdu 
izšķiršanai tiešsaistē ar ADR struktūras
palīdzību, kura centīsies strīdu atrisināt 
ārpustiesas ceļā, ir pastāvīgi izveidota 
struktūra, atbilst [Office of Publications 
please insert number of Directive of the 
European Parliament and of the Council 
on alternative dispute resolution for 
consumer disputes and amending 
Regulation (EC) No 2006/2004 and 
Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)] II nodaļā noteiktajiem 
kvalitātes kritērijiem un par kuru 
Komisijai ir paziņots saskaņā ar [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR)] 17. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Komisijai jānodrošina tehniskās 
iespējas platformas darbībai, tostarp 
tulkošanas iespējas. Rīkam būtu 
jānodrošina iespēja pusēm un ADR 
struktūrām izmantot elektroniskās 
tulkošanas funkciju. Šai funkcijai 
jānodrošina visi nepieciešamie tulkojumi 
un tulkotāju atbalsts. Komisijai ODR 
platformā būtu arī jāsniedz informācija 
patērētājiem par iespēju lūgt patērētāju 
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konsultantu palīdzību. Tomēr patērētāji 
jāiedrošina vispirms sazināties ar 
tirgotāju un tādējādi tiešā veidā censties 
panākt mierizlīgumu attiecīgajā strīdā 
pirms sūdzības reģistrēšanas ODR 
platformā.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
14.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14c) Piekļuve ODR platformai 
jānodrošina, izmantojot tikai portāla 
„Tava Eiropa” tematisko vietni, jo šis 
portāls ir pašreizējais vienas pieejas 
punkts gan patērētājiem, gan tirgotājiem, 
kuri vēlas saņemt palīdzību vai 
informāciju par viņu tiesībām, ko paredz 
ES tiesību akti. ODR platformai jābūt 
atpazīstamai portālā „Tava Eiropa”.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Eiropas līmeņa ODR sistēmai būtu 
jābalstās uz jau esošajām ADR struktūrām 
dalībvalstīs, un tai jāievēro dalībvalstu 
tiesiskās tradīcijas. Tāpēc ADR struktūrām, 
kurām sūdzība ir nosūtīta, izmantojot ODR 
platformu, būtu jāpiemēro savs reglaments, 
tostarp noteikumi par izmaksām. Tomēr šīs 

(15) Eiropas līmeņa ODR sistēmai būtu 
jābalstās uz jau esošajām ADR struktūrām 
dalībvalstīs, un tai jāievēro dalībvalstu 
tiesiskās tradīcijas. Tāpēc ADR struktūrām, 
kurām sūdzība ir nosūtīta, izmantojot ODR 
platformu, būtu jāpiemēro savs reglaments, 
tostarp noteikumi par izmaksām. Tomēr šīs 
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regulas mērķis ir noteikt dažus kopīgus 
noteikumus, kas piemērojami šīm 
procedūrām, lai nodrošinātu to efektivitāti. 
Tajā būtu jāietver noteikumi, kas nodrošina 
ātru šādu strīdu izšķiršanu.

regulas mērķis ir noteikt dažus kopīgus 
noteikumus, kas piemērojami šīm 
procedūrām, lai nodrošinātu to efektivitāti. 
Tajā būtu jāietver noteikumi, kas nodrošina 
ātru šādu strīdu izšķiršanu un kam nav 
nepieciešama ne pušu, ne to pārstāvju 
fiziskā klātbūtne ADR struktūrā. Tomēr 
puses var izlemt par fiziskās klātbūtnes 
nepieciešamību.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Eiropas līmeņa ODR sistēmai būtu 
jābalstās uz jau esošajām ADR struktūrām 
dalībvalstīs, un tai jāievēro dalībvalstu 
tiesiskās tradīcijas. Tāpēc ADR struktūrām, 
kurām sūdzība ir nosūtīta, izmantojot ODR 
platformu, būtu jāpiemēro savs reglaments, 
tostarp noteikumi par izmaksām. Tomēr šīs 
regulas mērķis ir noteikt dažus kopīgus 
noteikumus, kas piemērojami šīm 
procedūrām, lai nodrošinātu to efektivitāti. 
Tajā būtu jāietver noteikumi, kas 
nodrošina ātru šādu strīdu izšķiršanu.

(15) Eiropas līmeņa ODR sistēmai būtu 
jābalstās uz jau esošajām ADR struktūrām 
dalībvalstīs, un tai jāievēro dalībvalstu 
tiesiskās tradīcijas. Tāpēc ADR struktūrām, 
kurām sūdzība ir nosūtīta, izmantojot ODR 
platformu, būtu jāpiemēro savs reglaments, 
tostarp noteikumi par izmaksām. Tomēr šīs 
regulas mērķis ir noteikt dažus kopīgus 
noteikumus, kas piemērojami šīm 
procedūrām, lai nodrošinātu to efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

ODR platforma vien strīdus izšķirt nevar, tā ir atkarīga no esošajiem ADR pakalpojumu 
sniedzējiem. Tādēļ strīdi jārisina saskaņā ar ADR direktīvas prasībām, strīdu procedūras par 
pārrobežu pirkumiem tiešsaistē nevar tikt pabeigtas ātrāk, nekā citas strīdu procedūras.

Grozījums Nr. 116
Robert Rochefort
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Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Eiropas līmeņa ODR sistēmai būtu 
jābalstās uz jau esošajām ADR struktūrām 
dalībvalstīs, un tai jāievēro dalībvalstu 
tiesiskās tradīcijas. Tāpēc ADR struktūrām, 
kurām sūdzība ir nosūtīta, izmantojot ODR 
platformu, būtu jāpiemēro savs reglaments, 
tostarp noteikumi par izmaksām. Tomēr šīs 
regulas mērķis ir noteikt dažus kopīgus 
noteikumus, kas piemērojami šīm 
procedūrām, lai nodrošinātu to efektivitāti.
Tajā būtu jāietver noteikumi, kas nodrošina 
ātru šādu strīdu izšķiršanu.

(15) Eiropas līmeņa ODR sistēmai būtu 
jābalstās uz jau esošajām ADR struktūrām 
dalībvalstīs, un tai jāievēro dalībvalstu 
tiesiskās tradīcijas. Tāpēc ADR struktūrām, 
kurām sūdzība ir nosūtīta, izmantojot ODR 
platformu, būtu jāpiemēro savs reglaments, 
tostarp noteikumi par izmaksām. Tomēr šīs 
regulas mērķis ir noteikt dažus kopīgus 
noteikumus, kas piemērojami šīm 
procedūrām, lai nodrošinātu to efektivitāti. 
Tajā būtu jāietver noteikumi, kas nodrošina 
ātru šādu strīdu izšķiršanu un nepieprasot 
pušu fizisku klātbūtni ADR struktūrā, 
izņemot gadījumus, kad tiek nolemts 
citādi.

Or. fr

Grozījums Nr. 117
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Eiropas līmeņa ODR sistēmai būtu 
jābalstās uz jau esošajām ADR struktūrām 
dalībvalstīs, un tai jāievēro dalībvalstu 
tiesiskās tradīcijas. Tāpēc ADR struktūrām, 
kurām sūdzība ir nosūtīta, izmantojot ODR 
platformu, būtu jāpiemēro savs reglaments, 
tostarp noteikumi par izmaksām. Tomēr šīs 
regulas mērķis ir noteikt dažus kopīgus 
noteikumus, kas piemērojami šīm 
procedūrām, lai nodrošinātu to efektivitāti. 
Tajā būtu jāietver noteikumi, kas nodrošina 
ātru šādu strīdu izšķiršanu.

(15) Eiropas līmeņa ODR sistēmai būtu 
jābalstās uz jau esošajām ADR struktūrām 
dalībvalstīs, un tai jāievēro dalībvalstu 
tiesiskās tradīcijas. Tāpēc ADR struktūrām, 
kurām sūdzība ir nosūtīta, izmantojot ODR 
platformu, būtu jāpiemēro savs reglaments, 
tostarp noteikumi par izmaksām. Tomēr šīs 
regulas mērķis ir noteikt dažus kopīgus 
noteikumus, kas piemērojami šīm 
procedūrām, lai nodrošinātu to efektivitāti. 
Tajā būtu jāietver noteikumi, kas nodrošina 
ātru šādu strīdu izšķiršanu, nenodrošinot 
ne pušu, ne to pārstāvju fizisko klātbūtni 
ADR struktūrā. Tomēr puses var izlemt 
par fiziskās klātbūtnes nepieciešamību.
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Or. el

Grozījums Nr. 118
Louis Grech

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Pusēm būtu jānodrošina iespēja par 
brīvu piekļūt šajā regulā noteiktajai ODR 
platformai, un nepieprasot pušu fizisku 
klātbūtni strīda izšķiršanas procedūrā. 
Tomēr abas puses var izlemt par fiziskās 
klātbūtnes nepieciešamību.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai risinātu strīdus, kas saistīti ar 
sūdzībām, kuras iesniegtas, izmantojot 
ODR platformu, palīdzību varētu sniegt
tiešsaistes strīdu izšķiršanas koordinatoru 
tīkls. Šai tīklā būtu jāiekļauj dalībvalstu 
kontaktpunkti, kuros darbojas tiešsaistes 
strīdu izšķiršanas koordinatori.

(18) Jāizveido ODR kontaktpunkti, lai 
sniegtu palīdzību patērētājiem, kuri 
cenšas atrisināt strīdu ar tirgotāju, 
izmantojot ODR platformu. ODR 
kontaktpunktiem būtu jāpalīdz reģistrēt 
sūdzības un jāsniedz vispārēja 
informācija par tiešsaistes strīdu 
izšķiršanas procedūrām. ODR 
kontaktpunktiem nebūtu jāuzliek 
pienākums tulkot dokumentus vai 
pienākums tiešā veidā izšķirt strīdus.

Or. en

Pamatojums

ODR kontaktpunktu un ODR koordinatoru norādīšana rada nevajadzīgu dublēšanu. Labāk 
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būtu uzskaitīt ODR kontaktpunktu funkcijas un ļaut dalībvalstīm izlemt, kā vislabāk izpildīt šīs 
funkcijas. Būtu arī lietderīgi paskaidrot, kādu palīdzību ir nepieciešams sniegt.

Grozījums Nr. 120
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai risinātu strīdus, kas saistīti ar 
sūdzībām, kuras iesniegtas izmantojot 
ODR platformu, palīdzību varētu sniegt 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas koordinatoru 
tīkls. Šai tīklā būtu jāiekļauj dalībvalstu 
kontaktpunkti, kuros darbojas tiešsaistes 
strīdu izšķiršanas koordinatori.

(18) Lai risinātu strīdus, kas saistīti ar 
sūdzībām, kuras iesniegtas izmantojot 
ODR platformu, palīdzību pusēm varētu 
sniegt tiešsaistes strīdu izšķiršanas 
koordinatoru tīkls. Šai tīklā būtu jāiekļauj 
dalībvalstu kontaktpunkti, kuros darbojas 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas koordinatori.
Koordinatoriem īpaši būtu jāpalīdz
patērētājiem, kuri to pieprasa, pareizi 
aizpildīt elektronisko prasījumu veidlapas, 
kā arī jāsniedz vispārēja informācija par 
piemērojamām patērētāju pamattiesību 
normām.

Or. fr

Grozījums Nr. 121
Tiziano Motti

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un tiesības uz taisnīgu tiesu ir 
pamattiesības, kas garantētas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā. 
Tiešsaistes strīdu izšķiršanas procedūras 
nevar veidot tā, lai tās aizstātu tiesas 
procedūras un tām nevajadzētu liegt 
tiesības patērētājiem vai tirgotājiem 
vērsties tiesā pēc tiesību aizsardzības. 

(19) Tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību un tiesības uz taisnīgu tiesu ir 
pamattiesības, kas garantētas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā. 
Tiešsaistes strīdu izšķiršanas procedūras 
nevar veidot tā, lai tās aizstātu tiesas 
procedūras un tām nevajadzētu liegt 
tiesības patērētājiem vai tirgotājiem 
vērsties tiesā pēc tiesību aizsardzības. 
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Tāpēc nekas šajā regulā nedrīkstētu kavēt 
puses īstenot savas tiesības piekļūt tiesu 
sistēmai.

Tāpēc nekas šajā regulā nedrīkstētu kavēt 
puses īstenot savas tiesības piekļūt tiesu 
sistēmai. Īstenojot šo direktīvu, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina attiecīgie 
instrumenti, piemēram, pieņemamības 
nosacījums, ko regulē Eiropas Savienības 
Tiesas spriedumi, turklāt vismaz piecu 
gadu pārejas periodā no tās spēkā 
stāšanās jānodrošina, lai tās principi 
patiešām tiktu piemēroti, un jāveicina 
meditācijas kultūra, nodrošinot, ka tā ir 
jāievēro vismaz abām tiesvedībā 
iesaistītajām pusēm. Būtu vēlams ADR 
palīdzības izmantošanu noteikt par 
obligātu tajās dalībvalstīs, kurās ESAO ir 
atzinusi, ka to tiesu sistēma aizskar 
prasītāju tiesības uz taisnīgu tiesu 
atbilstošā laika periodā.

Or. it

Grozījums Nr. 122
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Datu subjekti būtu jāinformē par viņu 
personas datu apstrādi ODR platformā un 
par viņu tiesībām attiecībā uz šādu apstrādi 
Komisijas publicētā visaptverošā 
paziņojumā, kurā viegli saprotamā un 
vienkāršā valodā paskaidrotas apstrādes 
darbības, par kurām ir atbildīgi dažādi 
platformas dalībnieki saskaņā ar 11. un 
12. pantu Regulā (EK) Nr. 45/2001 un ar 
valsts tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā 
ar 10. un 11. pantu Direktīvā 95/46/EK.

(21) Datu subjekti būtu jāinformē un 
jāsaņem viņu piekrišana attiecībā uz viņu 
personas datu apstrādi ODR platformā un 
par viņu tiesībām attiecībā uz šādu apstrādi 
Komisijas publicētā visaptverošā 
paziņojumā, kurā viegli saprotamā un 
vienkāršā valodā paskaidrotas apstrādes 
darbības, par kurām ir atbildīgi dažādi 
platformas dalībnieki saskaņā ar 11. un 
12. pantu Regulā (EK) Nr. 45/2001 un ar 
valsts tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā 
ar 10. un 11. pantu Direktīvā 95/46/EK.

Or. el
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Grozījums Nr. 123
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Tirgotājiem savā tīmekļa vietnē būtu 
jāinformē patērētāji par ODR platformu un 
jānodrošina elektroniska saite ar tās mājas 
lapu. Tiem būtu jāsniedz šāda informācija 
arī tad, ja patērētājs iesniedz sūdzību 
tirgotājam, patērētāju sūdzību izskatīšanas 
sistēmai, ko izmanto tirgotājs, vai 
uzņēmuma ombudam. Šim pienākumam 
nevajadzētu skart 10. panta 1. līdz 
3. punktu Direktīvā …/…/ES [Office of 
Publications insert reference number], kurā 
noteikts tirgotāju pienākums informēt 
patērētājus par ADR procedūrām, kas 
attiecas uz tirgotājiem, un par to, vai tie 
apņemas izmantot alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūras, lai risinātu strīdus 
ar patērētājiem. Turklāt šim pienākumam 
nevajadzētu skart 6. panta 1. punkta 
t) apakšpunktu un 8. pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
25. oktobra Direktīvā 2011/83/ES par 
patērētāju tiesībām. Direktīvas 2011/83/ES 
6. panta t) apakšpunktā noteikts, ka 
patērētāju distances līgumos un līgumos, 
kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 
pirms patērētājam līgums kļūst saistošs, 
tirgotājs informē patērētāju par iespēju 
attiecīgā gadījumā izmantot uz tirgotāju 
attiecināmu ārpustiesas sūdzību un tiesību 
aizsardzības mehānismu un par metodēm, 
kā tam piekļūt.

(22) Tirgotājiem, kuri iesaistīti pārrobežu 
pārdošanas darījumos tiešsaistē un 
kuriem ir jāizmanto ADR struktūra 
saskaņā ar valsts tiesību aktu prasībām 
vai kuri paši uzņemas saistības izmantot 
ADR struktūru vai ADR struktūras, savā 
tīmekļa vietnē būtu jāinformē patērētāji par 
ODR platformas esamību un jānodrošina 
elektroniska saite ar tās mājas lapu. Tiem 
būtu jāsniedz šāda informācija arī tad, ja 
patērētājs iesniedz sūdzību tirgotājam, 
patērētāju sūdzību izskatīšanas sistēmai, ko 
izmanto tirgotājs, vai uzņēmuma 
ombudam. Šim pienākumam nevajadzētu 
skart 10. panta 1. līdz 3. punktu 
Direktīvā …/…/ES [Office of Publications 
insert reference number], kurā noteikts 
tirgotāju pienākums informēt patērētājus 
par ADR procedūrām, kas attiecas uz 
tirgotājiem, un par to, vai tie apņemas 
izmantot alternatīvas strīdu izšķiršanas 
procedūras, lai risinātu strīdus ar 
patērētājiem. Turklāt šim pienākumam 
nevajadzētu skart 6. panta 1. punkta 
t) apakšpunktu un 8. pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
25. oktobra Direktīvā 2011/83/ES par 
patērētāju tiesībām. Direktīvas 2011/83/ES 
6. panta t) apakšpunktā noteikts, ka 
patērētāju distances līgumos un līgumos, 
kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 
pirms patērētājam līgums kļūst saistošs, 
tirgotājs informē patērētāju par iespēju 
attiecīgā gadījumā izmantot uz tirgotāju 
attiecināmu ārpustiesas sūdzību un tiesību 
aizsardzības mehānismu un par metodēm, 
kā tam piekļūt.

Or. en
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Pamatojums

Būtu maldinoši patērētājiem, ja uzņēmums, kurš nevēlas izmantot ADR pakalpojumus, sniegtu 
informāciju par ODR platformu. Šāda prasība būtu jāattiecina tikai uz tiem tirgotājiem, kuri 
veic pārdošanu pāri robežām.

Grozījums Nr. 124
Tiziano Motti

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Tirgotājiem savā tīmekļa vietnē būtu 
jāinformē patērētāji par ODR platformu un 
jānodrošina elektroniska saite ar tās mājas 
lapu. Tiem būtu jāsniedz šāda informācija 
arī tad, ja patērētājs iesniedz sūdzību 
tirgotājam, patērētāju sūdzību izskatīšanas 
sistēmai, ko izmanto tirgotājs, vai 
uzņēmuma ombudam. Šim pienākumam 
nevajadzētu skart 10. panta 1. līdz 
3. punktu Direktīvā …/…/ES [Office of 
Publications insert reference number], kurā 
noteikts tirgotāju pienākums informēt 
patērētājus par ADR procedūrām, kas 
attiecas uz tirgotājiem, un par to, vai tie 
apņemas izmantot alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūras, lai risinātu strīdus 
ar patērētājiem. Turklāt šim pienākumam 
nevajadzētu skart 6. panta 1. punkta 
t) apakšpunktu un 8. pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
25. oktobra Direktīvā 2011/83/ES par 
patērētāju tiesībām. Direktīvas 2011/83/ES 
6. panta t) apakšpunktā noteikts, ka 
patērētāju distances līgumos un līgumos, 
kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 
pirms patērētājam līgums kļūst saistošs, 
tirgotājs informē patērētāju par iespēju 
attiecīgā gadījumā izmantot uz tirgotāju 
attiecināmu ārpustiesas sūdzību un tiesību 
aizsardzības mehānismu un par metodēm, 
kā tam piekļūt.

(22) Tirgotājiem savā tīmekļa vietnē būtu 
jāinformē patērētāji par ODR platformu un 
jānodrošina elektroniska saite ar tās mājas 
lapu. Tiem būtu jāsniedz šāda informācija 
arī tad, ja patērētājs iesniedz sūdzību 
tirgotājam, patērētāju sūdzību izskatīšanas 
sistēmai, ko izmanto tirgotājs, vai 
uzņēmuma ombudam. Šim pienākumam 
nevajadzētu skart 10. panta 1. līdz 
3. punktu Direktīvā …/…/ES [Office of 
Publications insert reference number], kurā 
noteikts tirgotāju pienākums informēt 
patērētājus par ADR procedūrām, kas 
attiecas uz tirgotājiem, un par to, vai tie 
apņemas izmantot alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūras, lai risinātu strīdus 
ar patērētājiem. Turklāt šim pienākumam 
nevajadzētu skart 6. panta 1. punkta 
t) apakšpunktu un 8. pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
25. oktobra Direktīvā 2011/83/ES par 
patērētāju tiesībām. Direktīvas 2011/83/ES 
6. panta t) apakšpunktā noteikts, ka 
patērētāju distances līgumos un līgumos, 
kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 
pirms patērētājam līgums kļūst saistošs, 
tirgotājs informē patērētāju par iespēju 
attiecīgā gadījumā izmantot uz tirgotāju 
attiecināmu ārpustiesas sūdzību un tiesību 
aizsardzības mehānismu un par metodēm, 
kā tam piekļūt. Dalībvalstīm jāparedz sodi 
jebkurai pusei vai pusēm, kuras savu 
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interešu dēļ un bez pamatota iemesla 
atsakās pieņemt šo procedūru, piespiežot 
patērētājus atteikties no saviem 
prasījumiem vai uzņemties ievērojamas 
izmaksas, kas, iespējams, nesagādātu 
grūtības piegādātājam, radot izteiktu 
nelīdzsvarotību.

Or. it

Grozījums Nr. 125
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai papildinātu vai grozītu dažus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai 
būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar LESD 290. pantu, ņemot vērā 
informāciju, kādu sūdzētājs norādījis 
elektroniskajā sūdzības veidlapā, kas 
pieejama platformā. Sevišķi svarīgi lai 
sagatavošanas darba gaitā Komisija 
nodrošinātu pienācīgu apspriešanu, tostarp 
speciālistu līmenī. Komisijai, sagatavojot 
un izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
vienlaicīgi, laikus un atbilstīgi nosūtītu 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

(23) Lai papildinātu vai grozītu dažus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai 
būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar LESD 290. pantu, ņemot vērā 
ODR platformas funkcijas, patērētāju 
konsultantu sadarbības formas un 
informāciju, kādu sūdzētājs norādījis 
elektroniskajā sūdzības veidlapā, kas 
pieejama platformā, kā arī šis 
elektroniskās sūdzību veidlapas formu. 
Sevišķi svarīgi lai sagatavošanas darba 
gaitā Komisija nodrošinātu pienācīgu 
apspriešanu, tostarp speciālistu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina, lai 
attiecīgos dokumentus vienlaicīgi, laikus 
un atbilstīgi nosūtītu Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Robert Rochefort
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Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus 
darbību un jo īpaši tā digitālo aspektu un 
sasniegt augstu patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeni, nodrošinot platformu, 
kas atvieglotu taisnīgu, pārredzamu un 
efektīvu ārpustiesas strīdu izšķiršanu starp 
patērētājiem un tirgotājiem tiešsaistē.

Šīs regulas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus 
efektīvu darbību un jo īpaši tā digitālo 
aspektu un sasniegt augstu patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni, nodrošinot 
tiešsaistes platformu, kas atvieglotu 
taisnīgu, pārredzamu un efektīvu 
ārpustiesas strīdu izšķiršanu starp 
patērētājiem un tirgotājiem tiešsaistē.

Or. fr

Grozījums Nr. 127
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus 
darbību un jo īpaši tā digitālo aspektu un 
sasniegt augstu patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeni, nodrošinot platformu, 
kas atvieglotu taisnīgu, pārredzamu un 
efektīvu ārpustiesas strīdu izšķiršanu starp 
patērētājiem un tirgotājiem tiešsaistē.

Šīs regulas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus 
darbību un jo īpaši tā digitālo aspektu un 
sasniegt augstu patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeni, patērētājiem par brīvu 
nodrošinot platformu, kas atvieglotu 
taisnīgu, pārredzamu un efektīvu 
ārpustiesas strīdu izšķiršanu starp 
patērētājiem un tirgotājiem tiešsaistē.

Or. el

Grozījums Nr. 128
Louis Grech

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus Šīs regulas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus 
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darbību un jo īpaši tā digitālo aspektu un 
sasniegt augstu patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeni, nodrošinot platformu, 
kas atvieglotu taisnīgu, pārredzamu un 
efektīvu ārpustiesas strīdu izšķiršanu starp 
patērētājiem un tirgotājiem tiešsaistē.

darbību un jo īpaši tā digitālo aspektu un 
sasniegt augstu patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeni, nodrošinot platformu, 
kas atvieglotu neatkarīgu, taisnīgu, 
pārredzamu un efektīvu ārpustiesas strīdu 
izšķiršanu starp patērētājiem un tirgotājiem 
tiešsaistē.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro, lai ārpustiesas kārtībā 
atrisinātu līgumstrīdus, kas patērētājiem un 
tirgotājiem radušies saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
tiešsaistē, izmantojot Direktīvai [Office of 
Publications please insert number of
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu 
un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)] atbilstošas 
alternatīvas strīdu izšķiršanas struktūras 
iejaukšanos un izmantojot Eiropas 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu.

Šo regulu piemēro, lai ārpustiesas kārtībā 
atrisinātu līgumstrīdus, kas patērētājiem un 
tirgotājiem radušies saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
tiešsaistē, izmantojot Direktīvai [Office of 
Publications please insert number of
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
par patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanu 
un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)] atbilstošas 
alternatīvas strīdu izšķiršanas struktūras 
iejaukšanos un izmantojot Eiropas 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu.

Or. fr

Grozījums Nr. 130
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro, lai ārpustiesas kārtībā Šo regulu piemēro, lai ārpustiesas kārtībā 
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atrisinātu līgumstrīdus, kas patērētājiem un 
tirgotājiem radušies saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
tiešsaistē, izmantojot Direktīvai [Office of 
Publications please insert number of
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu 
un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)] atbilstošas 
alternatīvas strīdu izšķiršanas struktūras 
iejaukšanos un izmantojot Eiropas 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu.

atrisinātu līgumstrīdus, kas patērētājiem un 
tirgotājiem radušies saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
tiešsaistē, izmantojot Direktīvai [Office of 
Publications please insert number of
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu 
un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)] atbilstošas 
alternatīvas strīdu izšķiršanas struktūras 
iejaukšanos un izmantojot Eiropas 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu.

Šo regulu nepiemēro strīdiem, ko tirgotājs 
ir iesniedzis pret patērētāju.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka, lai novērstu varas nelīdzsvarotību starp patērētājiem un tirgotājiem, 
apzināja lielu skaitu ADR nodrošinātāju, būtu neatbilstoši saskaņā ar Direktīvu par 
patērētāju ADR lūgt šīm struktūrām pieņemt strīdus, ko ierosina uzņēmumi pret patērētājiem. 
Ja Direktīvā par patērētāju ADR nepieprasa, lai šāda ADR ir pieejama, nav jēgas iekļaut 
šādus strīdus Regulā par patērētāju ODR.

Grozījums Nr. 131
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro, lai ārpustiesas kārtībā 
atrisinātu līgumstrīdus, kas patērētājiem un 
tirgotājiem radušies saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
tiešsaistē, izmantojot Direktīvai [Office of 
Publications please insert number of
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu 
un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)] atbilstošas 
alternatīvas strīdu izšķiršanas struktūras 

Šo regulu piemēro, lai ārpustiesas kārtībā 
atrisinātu līgumstrīdus, ko ierosina 
patērētāji pret tirgotājiem un kas 
patērētājiem un tirgotājiem radušies 
saistībā ar preču pārdošanu vai 
pakalpojumu sniegšanu tiešsaistē, 
izmantojot Direktīvai [Office of 
Publications please insert number of
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu 
un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
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iejaukšanos un izmantojot Eiropas 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu.

(Direktīva par patērētāju ADR)] atbilstošas 
alternatīvas strīdu izšķiršanas struktūras 
iejaukšanos un izmantojot Eiropas 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas darbības joma būtu jāierobežo, attiecinot to uz patērētāju sūdzībām par 
tirgotājiem, un tajā nebūtu jāiekļauj tirgotāju sūdzības par patērētājiem, ņemot vērā to, ka šī 
priekšlikuma mērķis ir aizsargāt patērētājus un ka tirgotājiem ir citas iespējas, kā risināt 
strīdus ar patērētājiem.

Grozījums Nr. 132
Louis Grech

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro, lai ārpustiesas kārtībā 
atrisinātu līgumstrīdus, kas patērētājiem un 
tirgotājiem radušies saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
tiešsaistē, izmantojot Direktīvai [Office of 
Publications please insert number of
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu 
un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)] atbilstošas
alternatīvas strīdu izšķiršanas struktūras
iejaukšanos un izmantojot Eiropas 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu.

Šo regulu piemēro, lai ārpustiesas kārtībā 
atrisinātu līgumstrīdus, kas patērētājiem un 
tirgotājiem radušies saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
tiešsaistē, izmantojot Direktīvas [Office of 
Publications please insert number of
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu 
un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)] II nodaļā 
minētajiem kvalitātes kritērijiem
atbilstošas, saskaņā ar Direktīvas [Office 
of Publications please insert number of 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu 
izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)] 17. panta 
2. punktu Komisijai paziņotas, ilgstošai 
darbībai izveidotas alternatīvas strīdu 
izšķiršanas struktūras iejaukšanos un 
izmantojot Eiropas tiešsaistes strīdu 
izšķiršanas platformu.
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Or. en

Grozījums Nr. 133
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) “preču pārdošana vai pakalpojumu 
sniegšana tiešsaistē” ir tāds preču 
pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas 
darījums, kurā tirgotājs vai tirgotāja 
starpnieks ir piedāvājis preces vai 
pakalpojumus, izmantojot tīmekļa vietni 
vai citus elektroniskus līdzekļus, un 
patērētājs šīs preces vai pakalpojumus 
pasūtījis minētajā tīmekļa vietnē vai ar citu 
elektronisko līdzekļu palīdzību;

c) “preču pārdošana vai pakalpojumu 
sniegšana tiešsaistē” ir tāds Direktīvā .../... 
ES [Office of Publications please insert 
number of Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva par patērētāju strīdu 
alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem 
Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un 
Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par 
patērētāju ADR)] ietvertu preču 
pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas 
darījums, kurā tirgotājs vai tirgotāja 
starpnieks ir piedāvājis preces vai 
pakalpojumus, izmantojot tīmekļa vietni 
vai citus elektroniskus līdzekļus, un 
patērētājs šīs preces vai pakalpojumus 
pasūtījis minētajā tīmekļa vietnē vai ar citu 
elektronisko līdzekļu palīdzību;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka šī regula attiecas tikai uz pārrobežu līgumiem, kuri ir ietverti arī 
Direktīvā par patērētāju ADR).

Grozījums Nr. 134
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – g apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) “alternatīva strīdu izšķiršanas 
procedūra” (turpmāk “ADR procedūra”) ir 

g) “alternatīva strīdu izšķiršanas 
procedūra” (turpmāk “ADR procedūra”) ir 
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procedūra strīdu izšķiršanai ārpustiesas 
kārtībā, izmantojot strīdu izšķiršanas
struktūras iejaukšanos, kura iesaka vai 
piedāvā risinājumu vai saved kopā puses, 
lai palīdzētu rast izlīgumu;

procedūra strīdu izšķiršanai ārpustiesas 
kārtībā, izmantojot ADR struktūras 
iejaukšanos, kura iesaka vai piedāvā 
risinājumu vai saved kopā puses, lai 
palīdzētu rast izlīgumu, kā noteikts 
Direktīvas [Office of Publications please 
insert number of Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva par patērētāju strīdu 
alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem 
Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un 
Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par 
patērētāju ADR)] 2. pantā, un ko īsteno 
ADR struktūra;

Or. en

Pamatojums

Būtu mulsinoši, ja ADR definīcija atšķirtos divos dažādos tiesiskajos instrumentos. Regulā 
par patērētāju ODR būtu jāizmanto tā pati definīcija, kāda ir izmantota Direktīvā par 
patērētāju ADR.

Grozījums Nr. 135
Louis Grech

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – g apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) “alternatīva strīdu izšķiršanas 
procedūra” (turpmāk “ADR procedūra”) ir 
procedūra strīdu izšķiršanai ārpustiesas 
kārtībā, izmantojot strīdu izšķiršanas 
struktūras iejaukšanos, kura iesaka vai 
piedāvā risinājumu vai saved kopā puses, 
lai palīdzētu rast izlīgumu;

g) “alternatīva strīdu izšķiršanas 
procedūra” (turpmāk “ADR procedūra”) ir 
procedūra saskaņā ar Direktīvas [Office of 
Publications please insert number of 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu 
izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)] 2. panta 
1. punktu, iekšzemes un pārrobežu 
līgumstrīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, 
izmantojot atbilstošas strīdu izšķiršanas 
struktūras iejaukšanos, kura iesaka vai 
piedāvā risinājumu vai saved kopā puses, 
lai palīdzētu rast izlīgumu, un atbilst
Direktīvas [Office of Publications please 
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insert number of Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva par patērētāju strīdu 
alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem 
Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un 
Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par 
patērētāju ADR)] II nodaļā minētajiem 
kvalitātes kritērijiem;

Par ADR procedūrām neuzskata 
procedūras, kas iesniegtas strīdu 
izšķiršanas struktūrām, kurās par strīdu 
izšķiršanu atbildīgās fiziskās personas 
darba devējs ir tirgotājs vai kur fiziskās 
personas saņem jebkādu atlīdzību no 
tirgotāja, tiešas sarunas starp patērētāju 
un tirgotāju, kā arī to pārstāvjiem, un 
tiesneša mēģinājumus izšķirt strīdu 
tiesvedībā, kas ir saistīta ar šo strīdu;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – g apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par ADR procedūrām neuzskata 
procedūras, kas iesniegtas strīdu 
izšķiršanas struktūrām, kurās par strīdu 
izšķiršanu atbildīgās fiziskās personas 
vienīgais darba devējs ir tirgotājs, 
procedūras, kas iesniegtas patērētāju 
sūdzību izskatīšanas sistēmām, ko izmanto 
tirgotājs, tiešas sarunas starp patērētāju 
un tirgotāju, kā arī to pārstāvjiem, un 
tiesneša mēģinājumus izšķirt strīdu 
tiesvedībā, kas ir saistīta ar šo strīdu;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 137
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – g apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par ADR procedūrām neuzskata 
procedūras, kas iesniegtas strīdu 
izšķiršanas struktūrām, kurās par strīdu 
izšķiršanu atbildīgās fiziskās personas 
vienīgais darba devējs ir tirgotājs, 
procedūras, kas iesniegtas patērētāju 
sūdzību izskatīšanas sistēmām, ko izmanto 
tirgotājs, tiešas sarunas starp patērētāju un 
tirgotāju, kā arī to pārstāvjiem, un tiesneša 
mēģinājumus izšķirt strīdu tiesvedībā, kas 
ir saistīta ar šo strīdu.

Par ADR procedūrām neuzskata 
procedūras, kas iesniegtas patērētāju 
sūdzību izskatīšanas sistēmām, ko izmanto 
tirgotājs, tiešas sarunas starp patērētāju un 
tirgotāju, kā arī to pārstāvjiem, un tiesneša 
mēģinājumus izšķirt strīdu tiesvedībā, kas 
ir saistīta ar šo strīdu.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu izslēgt tirgotāju nodrošināto vai „iekšējo” starpniecību, jo tā ir svarīga 
alternatīvo strīdu risināšanas mehānismu daļa. Ieteikums 98/257/EK neizslēdza šāda veida 
starpniecību, ja tā atbilda konkrētiem nosacījumiem. „Iekšējā” starpniecība var dod reālu 
pievienoto vērtību ārpustiesas strīdu risināšanā, jo tā sniedz tehniskas/„jomas” zināšanas un 
ļauj attīstīt starpniecību tuvumā, kas ir vērtīgi pusēm.

Grozījums Nr. 138
Philippe Juvin

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – g apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par ADR procedūrām neuzskata 
procedūras, kas iesniegtas strīdu 
izšķiršanas struktūrām, kurās par strīdu 
izšķiršanu atbildīgās fiziskās personas 
vienīgais darba devējs ir tirgotājs, izņemot 
ja šīs struktūras atbilst II nodaļas 
vispārējām prasībām saskaņā ar 17. pantu 
un ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
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– par strīdu izšķiršanu atbildīgās fiziskās 
personas ir hierarhiski neatkarīgas no 
tirgotāja un uz tām neattiecas tirgotāja 
norādījumi;
– par strīdu izšķiršanu atbildīgo fizisko 
personu atlīdzība nav atkarīga no strīda 
izšķiršanas procedūras iznākuma;
– par strīdu izšķiršanu atbildīgās fiziskās 
personas nav strādājušas pie tirgotāja trīs 
gadus pirms stāšanās amatā;
– strīdu izšķiršanas struktūra ir pakļauta 
dalībvalsts, kurā tā ir izveidota, 
kompetentās iestādes ikgadējai 
izvērtēšanai attiecībā uz atbilstību šajā 
direktīvā noteiktajiem principiem;

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu izslēgt tirgotāju nodrošināto vai „iekšējo” starpniecību, jo tā ir svarīga 
alternatīvo strīdu risināšanas mehānismu daļa. Ieteikums 98/257/EK neizslēdza šāda veida 
starpniecību, ja bija izpildīti konkrēti nosacījumi. „Iekšējā” starpniecība var dod reālu 
pievienoto vērtību ārpustiesas strīdu risināšanā, jo tā sniedz tehniskas/„jomas” zināšanas un 
ļauj attīstīt starpniecību tuvumā, kas ir vērtīgi pusēm.

Grozījums Nr. 139
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “alternatīva strīdu izšķiršanas struktūra” 
(turpmāk “ADR struktūra”) ir struktūra, uz 
kuru attiecas Direktīvas [Office of 
Publications insert number of Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva par 
patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un 
grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 
un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par 
patērētāju ADR)] 4. panta e) punkts un
par kuru Komisijai ir nosūtīts ziņojums 
saskaņā ar minētās direktīvas 17. panta 

h) “alternatīva strīdu izšķiršanas struktūra” 
(turpmāk “ADR struktūra”) ir struktūra,
kas ir minēta Direktīvas [Office of 
Publications insert number of Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva par 
patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un 
grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 
un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par 
patērētāju ADR)] 17. panta 2) punktā;
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2. punktu;

Or. en

Pamatojums

Atbilstošāk būtu definēt ADR struktūru saskaņā ar tām, kuras ir minētas Direktīvas par 
patērētāju ADR 17. panta 2) punktā, nevis Direktīvas par patērētāju ADR 4. panta 
e) apakšpunktā, jo ADR nodrošinātāji būtu uzskatāmi par ADR struktūrām, ja kompetentā 
iestāde apstiprina, ka tās atbilst nepieciešamajiem kvalitātes standartiem.

Grozījums Nr. 140
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) “sūdzības iesniedzējs” ir patērētājs vai 
tirgotājs, kas ir iesniedzis sūdzību Eiropas 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformai;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka, lai novērstu varas nelīdzsvarotību starp patērētājiem un tirgotājiem, 
apzināja lielu skaitu ADR nodrošinātāju, būtu neatbilstoši saskaņā ar Direktīvu par 
patērētāju ADR lūgt šīm struktūrām pieņemt strīdus, ko ierosina uzņēmumi pret patērētājiem. 
Ja Direktīvā par patērētāju ADR nepieprasa, lai šāda ADR ir pieejama, nav jēgas iekļaut 
šādus strīdus Regulā par patērētāju ODR.

Grozījums Nr. 141
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
4. pants – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) “sūdzības iesniedzējs” ir patērētājs vai
tirgotājs, kas ir iesniedzis sūdzību Eiropas 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformai;

i) “sūdzības iesniedzējs” ir patērētājs, kas ir 
iesniedzis sūdzību Eiropas tiešsaistes strīdu 
izšķiršanas platformai;
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Or. fr

Grozījums Nr. 142
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) “atbildētājs” ir patērētājs vai tirgotājs, 
pret kuru ir iesniegta sūdzība Eiropas 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 143
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
4. pants – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) “atbildētājs” ir patērētājs vai tirgotājs, 
pret kuru ir iesniegta sūdzība Eiropas 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformai;

j) “atbildētājs” ir tirgotājs, pret kuru ir 
iesniegta sūdzība Eiropas tiešsaistes strīdu 
izšķiršanas platformai;

Or. fr

Grozījums Nr. 144
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido Eiropas platformu 
strīdu izšķiršanai tiešsaistē (“ODR 
platforma”).

1. Komisija izveido Eiropas platformu 
strīdu izšķiršanai tiešsaistē (“ODR
platforma”) tam paredzētā interneta 
vietnē.
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Or. fr

Grozījums Nr. 145
Louis Grech

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija izveido Eiropas platformu 
strīdu izšķiršanai tiešsaistē (“ODR 
platforma”).

1. Komisija izveido Eiropas platformu 
strīdu izšķiršanai tiešsaistē (“ODR 
platforma”), kā arī norāda pamanāmas 
saites uz platformu portālā “Tava Eiropa” 
un citām Komisijas tīmekļa vietnēm, 
kurās ir sniegta informācija patērētājiem, 
piemēram, ECC Net tīmekļa vietni.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ODR platforma ir interaktīva tīmekļa 
vietne, kam var piekļūt elektroniski un bez 
maksas visās oficiālajās Savienības 
valodās. ODR platforma ir kopīgs 
piekļuves punkts patērētājiem un 
tirgotājiem, kas vēlas panākt tādu strīdu 
ārpustiesas izšķiršanu, uz kuriem attiecas šī 
regula.

2. ODR platforma ir interaktīva tīmekļa 
vietne, kam var piekļūt elektroniski un bez 
maksas visās oficiālajās Savienības 
valodās. ODR platforma ir kopīgs 
piekļuves punkts patērētājiem, kas meklē 
informāciju par tādu līgumstrīdu 
ārpustiesas izšķiršanu starp patērētājiem 
un tirgotājiem, kuri radušies, pārdodot 
preces vai sniedzot pakalpojumus, un/vai
kas vēlas panākt tādu strīdu ārpustiesas 
izšķiršanu, uz kuriem attiecas šī regula.

Or. fr
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Grozījums Nr. 147
Louis Grech

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ODR platforma ir interaktīva tīmekļa 
vietne, kam var piekļūt elektroniski un bez 
maksas visās oficiālajās Savienības 
valodās. ODR platforma ir kopīgs 
piekļuves punkts patērētājiem un 
tirgotājiem, kas vēlas panākt tādu strīdu
ārpustiesas izšķiršanu, uz kuriem attiecas 
šī regula.

2. ODR platforma ir interaktīva tīmekļa 
vietne, kam var piekļūt elektroniski un bez 
maksas visās oficiālajās Savienības 
valodās. ODR platforma ir kopīgs 
piekļuves punkts patērētājiem un 
tirgotājiem, kas vēlas iesniegt sūdzības
ADR struktūrām, par kurām Komisijai 
paziņots saskaņā ar [Office of 
Publications insert number of Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu par 
patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un 
grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 
un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par 
patērētāju ADR)]. 

Or. en

Grozījums Nr. 148
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a ODR platforma sniedz informāciju 
par tādu līgumstrīdu ārpustiesas 
izšķiršanu starp patērētājiem un 
tirgotājiem, kas radušies, pārdodot preces 
vai sniedzot pakalpojumus tiešsaistē.

Or. fr

Grozījums Nr. 149
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) paziņot tirgotājam, ka pret viņu ir 
iesniegta sūdzība;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pamatojoties uz elektroniskajā sūdzību 
veidlapā ietverto informāciju, piedāvāt
pusēm vienu vai vairākas kompetentas
ADR struktūras, norādot informāciju par 
maksu, attiecīgā gadījumā par valodu vai 
valodām, kurās procedūra tiks veikta, un 
aptuvenu procedūras ilgumu vai
informējot sūdzības iesniedzēju, ka 
sniegtā informācija nedod iespēju noteikt 
kompetentu ADR struktūru;

b) pamatojoties uz elektroniskajā sūdzību 
veidlapā ietverto informāciju, noteikt vienu 
vai vairākas ADR struktūras, kas ir 
kompetentas risināt attiecīgo strīdu, un 
sniegt pusēm informāciju par procedūras 
izmaksām, attiecīgā gadījumā par 
procesuālajiem noteikumiem, ja tādi ir, 
saistībā ar sliekšņiem un laika 
ierobežojumiem, par valodu vai valodām, 
kurās procedūra tiks veikta, un vidējo
procedūras ilgumu, kā arī informāciju par 
to, vai procedūras iznākums būs saistošs 
vai nesaistošs;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) paziņot tirgotājam, ka pret viņu ir 
iesniegta sūdzība;
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Or. el

Grozījums Nr. 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja nevar noteikt kompetento ADR 
struktūru — informēt sūdzības 
iesniedzēju par to, ka, pamatojoties uz 
iesniegto informāciju, netika noteikta 
neviena ADR struktūra;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) aicināt atbildētāju, ja viņš/viņa ir 
tirgotājs, norādīt, vai viņam/viņai ir 
pienākums vai saistības izmantot noteiktu 
ADR struktūru strīdu risināšanai, uz 
kuriem attiecas šī regula;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – bc apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) aicināt puses vienoties par kompetento 
ADR struktūru, ko tās izmantos strīda 
risināšanai, vai par vienu kompetento 
ADR struktūru, ja ir noteiktas vairākas 
šādas struktūras;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nosūtīt sūdzības ADR struktūrai, kuru 
puses piekritušas izmantot;

c) pārsūtīt sūdzības ADR struktūrai, kuru 
puses piekritušas izmantot;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) nodrošināt pusēm un ADR struktūrai 
iespēju veikt strīdu izšķiršanas procedūru 
tiešsaistē;

d) bez maksas piedāvāt elektronisku lietu 
vadības instrumentu, kas ļauj pusēm un 
ADR struktūrai veikt strīdu izšķiršanas 
procedūru tiešsaistē, izmantojot platformu;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) nodrošināt pusēm un ADR struktūrai 
iespēju izmantot elektroniskās tulkošanas 
funkciju;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Louis Grech

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nodrošināt atgriezeniskās saites sistēmu, 
kas ļautu pusēm izteikt viedokli par ODR 
platformas darbību un tās ADR struktūras 
darbību, kura ir risinājusi strīdu.

f) nodrošināt atgriezeniskās saites sistēmu, 
kas ļautu pusēm izteikt viedokli par ODR 
platformas darbību un tās ADR struktūras 
darbību, kura ir risinājusi strīdu, un 
attiecīgi padarīt šo atgriezenisko saiti 
pieejamu, lai palīdzētu citām pusēm 
izvēlēties ADR struktūru strīda 
risināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) bez maksas nodrošināt elektronisku 
lietu vadības instrumentu, kas ļauj pusēm 
un ADR struktūrai veikt strīdu izšķiršanas 
procedūru elektroniski, izmantojot 
platformu;
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Or. el

Grozījums Nr. 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) publicēt informāciju par ADR 
struktūrām, par kurām Komisijai ir 
paziņots saskaņā ar 17. panta 2. punktu 
Direktīvā [Office of Publications insert 
number of Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu 
izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)], un kuras 
izskata strīdus, uz ko attiecas šī regula;

g) publicēt informāciju par ADR 
struktūrām, par kurām Komisijai ir 
paziņots saskaņā ar 17. panta 2. punktu 
Direktīvā [Office of Publications insert 
number of Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu 
izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)], un kuras 
izskata strīdus, uz ko attiecas šī regula. 
Informācija jānorāda skaidrā un 
nepārprotamā veidā, kā arī tai jābūt viegli 
pieejamai, izmantojot elektroniskos 
līdzekļus, un aktuālai;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) publicēt informāciju par ADR 
struktūrām, par kurām Komisijai ir 
paziņots saskaņā ar 17. panta 2. punktu 
Direktīvā [Office of Publications insert 
number of Eiropas Parlamenta un Padomes 

g) publicēt informāciju par ADR 
struktūrām, par kurām Komisijai ir 
paziņots saskaņā ar 17. panta 2. punktu 
Direktīvā [Office of Publications insert 
number of Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu 
izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)], un kuras 
izskata strīdus, uz ko attiecas šī regula;

Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu 
izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)], un kuras 
izskata strīdus, uz ko attiecas šī regula. 
Informācijai jābūt pieejamai tiešsaistē 
skaidrā un saprotamā veidā, kā arī tai 
jābūt viegli pieejamai un aktuālai;

Or. el

Grozījums Nr. 162
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir atbildīga par ODR 
platformas izstrādi, darbību, uzturēšanu, kā 
arī uz datu drošību.

5. Komisija ir atbildīga par ODR 
platformas izstrādi un darbību, kā arī par 
tulkojumiem, lietotājdraudzīgumu, 
uzturēšanu, finansēšanu un datu drošību.
Attiecībā uz platformas izstrādi, darbību, 
lietotājdraudzīgumu un uzturēšanu 
jāievēro privātās dzīves neaizskaramības
princips (privātuma ievērošana no 
izstrādes brīža) un, cik vien iespējams, 
universālā dizaina princips (ērta lietošana 
ikvienam, tostarp neaizsargātām 
personām, bez īpašas vajadzības veikt 
pielāgojumus). 

Or. fr

Grozījums Nr. 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir atbildīga par ODR 5. Komisija ir atbildīga par ODR 
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platformas izstrādi, darbību, uzturēšanu, kā 
arī uz datu drošību.

platformas izstrādi, darbību, tostarp visām 
tulkošanas funkcijām, kas ir 
nepieciešamas saskaņā ar šo regulu, par 
platformas uzturēšanu un finansēšanu, kā 
arī datu drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ir atbildīga par ODR 
platformas izstrādi, darbību, uzturēšanu, kā 
arī uz datu drošību.

5. Komisija ir atbildīga par ODR 
platformas izstrādi, darbību, tostarp 
tulkojumiem, uzturēšanu un finansēšanu,
kā arī par datu drošību.

Or. el

Grozījums Nr. 165
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija nodrošina, ka ODR 
platformā esošā informācija par ADR 
procedūru esamību un pazīmēm ir precīza 
un aktuāla. 

Or. fr

Grozījums Nr. 166
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein



PE489.696v01-00 48/92 AM\903360LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koordinatoru tīkls strīdu izšķiršanai 
tiešsaistē

Kontaktpunktu tīkls strīdu izšķiršanai 
tiešsaistē

Or. en

Grozījums Nr. 167
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts nozīmē vienu ODR 
kontaktpunktu un paziņo Komisijai tā 
nosaukumu un kontaktinformāciju. 
Dalībvalstis var nodot atbildību par ODR 
kontaktpunktiem saviem Eiropas Patērētāju 
informēšanas centru tīklā iekļautajiem 
centriem, patērētāju organizācijām vai 
jebkurai citai struktūrai. Katrā ODR 
kontaktpunktā darbojas vismaz divi 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas koordinatori 
(turpmāk “ODR koordinatori”).

1. Katra dalībvalsts nozīmē vienu ODR 
kontaktpunktu un paziņo Komisijai tā 
nosaukumu un kontaktinformāciju. 
Dalībvalstis var nodot atbildību par ODR 
kontaktpunktiem saviem Eiropas Patērētāju 
informēšanas centru tīklā iekļautajiem 
centriem, patērētāju organizācijām vai 
jebkurai citai struktūrai.

Or. en

Pamatojums

Nav vajadzības īpaši izcelt ODR kontaktpunktus un ODR koordinatorus. Būtu vēlams izklāstīt 
ODR kontaktpunktu funkcijas un ļaut dalībvalstīm lemt par šo funkciju labāku izpildi.

Grozījums Nr. 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts nozīmē vienu ODR 
kontaktpunktu un paziņo Komisijai tā 
nosaukumu un kontaktinformāciju. 
Dalībvalstis var nodot atbildību par ODR 
kontaktpunktiem saviem Eiropas 
Patērētāju informēšanas centru tīklā 
iekļautajiem centriem, patērētāju 
organizācijām vai jebkurai citai 
struktūrai. Katrā ODR kontaktpunktā 
darbojas vismaz divi tiešsaistes strīdu 
izšķiršanas koordinatori (turpmāk “ODR 
koordinatori”).

1. Katra dalībvalsts ieceļ savu Eiropas 
Patērētāju informēšanas centru tīklā 
iekļauto centru par ODR kontaktpunktu 
un paziņo Komisijai tā nosaukumu un 
kontaktinformāciju. Katrā ODR 
kontaktpunktā darbojas vismaz divi 
patērētāju padomdevēji.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ODR koordinatori palīdz izšķirt strīdus, 
kas attiecas uz sūdzībām, kuras iesniegtas 
platformā, veicot šādas funkcijas:

2. ODR kontaktpunkti palīdz izšķirt 
strīdus, kas attiecas uz sūdzībām, kuras 
iesniegtas platformā, veicot šādas 
funkcijas:

Or. en

Grozījums Nr. 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ODR koordinatori palīdz izšķirt strīdus, 
kas attiecas uz sūdzībām, kuras iesniegtas 
platformā, veicot šādas funkcijas:

2. ODR kontaktpunkti palīdz izšķirt 
strīdus, kas attiecas uz sūdzībām, kuras 
iesniegtas platformā, veicot šādas 
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funkcijas:

Or. en

Grozījums Nr. 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja nepieciešams, atvieglo saziņu starp 
pusēm un kompetento ADR struktūru;

a) ja tiek prasīts, palīdz pusēm un atvieglo 
saziņu starp tām un kompetento ADR 
struktūru. Koordinatori var veikt arī šādas
darbības:

Or. en

Grozījums Nr. 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) palīdzēt iesniegt sūdzību un, ja 
nepieciešams, attiecīgos dokumentus;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) sniegt pusēm un ADR struktūrām 
vispārīgu informāciju par patērētāju 
tiesībām saistībā ar preču tirdzniecību vai 
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pakalpojumu sniegšanu, kas jāņem vērā 
ODR kontaktpunkta dalībvalstī, kurā 
uzturas attiecīgie patērētāju padomdevēji;

Or. en

Grozījums Nr. 174
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) sniegt informāciju par ODR 
platformas darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iv punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) sniegt pusēm skaidrojumus par 
reglamentu, ko piemēro noteiktās ADR 
struktūras;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) pēc patērētāju lūguma palīdz pareizi 
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aizpildīt elektroniskās sūdzību veidlapas;

Or. fr

Grozījums Nr. 177
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) sniedz sūdzības iesniedzējam 
informāciju par ODR platformas darbību, 
iesniedzot elektronisko sūdzību veidlapu 
un, ja nepieciešams, attiecīgos 
dokumentus;
.

Or. el

Grozījums Nr. 178
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) pēc pušu lūguma sniedz tām vispārīgu 
informāciju par galvenajiem 
noteikumiem, kas ir piemērojami saistībā 
ar patērētāju tiesību aizsardzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 179
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informē patērētājus par citiem tiesību 
aizsardzības veidiem, ja strīdu nevar izšķirt 
izmantojot platformu, piemēram, ja 
tirgotājas atsakās izmantot ADR;

b) informē sūdzības iesniedzēju par citiem 
tiesību aizsardzības veidiem, ja strīdu 
nevar izšķirt izmantojot ODR platformu, 
piemēram, ja puses atsakās izmantot ADR 
gadījumos, kad nevar noteikt ADR 
struktūru vai ADR struktūra nevar izskatīt 
sūdzību, pamatojoties uz procesuālajiem 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iesniedz Komisijai un dalībvalstīm 
ikgadēju darbības pārskata ziņojumu, kura 
pamatā ir koordinatoru funkciju izpildes 
rezultātā iegūtā praktiskā pieredze;

c) iesniedz Komisijai, Eiropas 
Parlamentam un dalībvalstīm ikgadēju 
darbības pārskata ziņojumu, kura pamatā ir 
koordinatoru funkciju izpildes rezultātā 
iegūtā praktiskā pieredze;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija izveido koordinatoru tīklu 
strīdu izšķiršanai tiešsaistē (turpmāk 
“ODR koordinatoru tīkls”), kas sekmēs 

svītrots
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sadarbību starp ODR koordinatoriem un 
veicinās 2. punktā minēto funkciju izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija izveido koordinatoru tīklu 
strīdu izšķiršanai tiešsaistē (turpmāk 
“ODR koordinatoru tīkls”), kas sekmēs 
sadarbību starp ODR koordinatoriem un 
veicinās 2. punktā minēto funkciju izpildi.

3. Komisija izveido ODR kontaktpunktu
tīklu (turpmāk “ODR kontaktpunktu
tīkls”), kas sekmē sadarbību starp ODR 
kontaktpunktiem un veicina 2. punktā 
minēto funkciju izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Konstantinos Poupakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm 
nodrošina atbilstīgu apmācību 
koordinatoriem patērētāju strīdu 
izšķiršanai tiešsaistē, lai tie iegūtu 
vajadzīgās zināšanas savu pienākumu 
veikšanai saskaņā ar 2. punktu.

Or. el

Grozījums Nr. 184
Ashley Fox
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Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vismaz reizi gadā Komisija sasauc ODR 
koordinatoru tīkla dalībnieku sanāksmi, lai 
dotu iespēju apmainīties ar labāko praksi
un izskatīt jebkuras problēmas, kas radušās 
ODR platformas darbībā un kas atkārtojas.

4. Vismaz reizi gadā Komisija sasauc ODR 
kontaktpunktu tīkla dalībnieku sanāksmi, 
lai dotu iespēju apmainīties ar 
paraugpraksi un izskatīt jebkuras 
problēmas, kas radušās ODR platformas 
darbībā un kas atkārtojas.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vismaz reizi gadā Komisija sasauc ODR 
koordinatoru tīkla dalībnieku sanāksmi, lai 
dotu iespēju apmainīties ar labāko praksi
un izskatīt jebkuras problēmas, kas radušās 
ODR platformas darbībā un kas atkārtojas.

4. Vismaz divas reizes gadā Komisija 
sasauc ODR kontaktpunktu tīkla 
dalībnieku sanāksmi, lai dotu iespēju 
apmainīties ar paraugpraksi un izskatīt 
jebkuras problēmas, kas radušās ODR 
platformas darbībā un kas atkārtojas.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus par sadarbību starp 
ODR koordinatoriem. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus par sadarbību starp 
ODR kontaktpunktiem. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru.
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Or. en

Grozījums Nr. 187
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
pieņem noteikumus par sadarbību starp 
ODR koordinatoriem. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5. Komisija saskaņā ar 16. pantu ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz noteikumiem par sadarbību 
starp ODR kontaktpunktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai iesniegtu sūdzību ODR platformai, 
sūdzības iesniedzējs aizpilda elektronisko 
sūdzību veidlapu, kas ir pieejama 
platformas tīmekļa vietnē. Sūdzības 
iesniedzējs sūdzības veidlapai var 
pievienot jebkādus dokumentus 
elektroniskā formā sūdzības pamatojumam.

1. Lai iesniegtu sūdzību ODR platformai, 
patērētājs aizpilda elektronisko sūdzību 
veidlapu, kas ir pieejama platformas 
tīmekļa vietnē. Patērētājs sūdzības 
veidlapai var pievienot jebkādus 
dokumentus elektroniskā formātā sūdzības 
pamatojumam.

Or. en

Pamatojums

ODR platformai būtu jāpieņem tikai patērētāju sūdzības par tirgotājiem, jo ADR nav 
pietiekami labi izstrādāta, lai ļautu ODR platformai izskatīt sūdzības par tirgotāju 
pretenzijām pret patērētājiem.
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Grozījums Nr. 189
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a ODR platforma nodrošina tiešsaistes 
norādes tiem, kam vajadzīga palīdzība 
elektronisko sūdzību veidlapu 
aizpildīšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 190
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sūdzības iesniedzēja sniegtajai 
informācijai ir jābūt pietiekamai, lai varētu 
noteikt kompetento ADR struktūru. Šī 
informācija ir izklāstīta pielikumā.

2. Patērētāja sniegtajai informācijai ir 
jābūt pietiekamai, lai varētu noteikt 
kompetento ADR struktūru. Šī informācija 
ir izklāstīta pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Platformai iesniegto sūdzību apstrādā 
tikai tad, ja sūdzību veidlapa ir pilnīgi 
aizpildīta.

1. ODR platformai iesniegto sūdzību 
apstrādā tikai tad, ja ir pilnībā aizpildītas 
visas vajadzīgās sūdzību veidlapas daļas.
Pretējā gadījumā ODR platforma informē 
sūdzības iesniedzēju par lēmumu neveikt 
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sūdzības apstrādi un par šāda lēmuma 
iemesliem. Platforma arī piedāvā sūdzības 
iesniedzējam koordinatora pakalpojumus 
elektroniskās sūdzības veidlapas 
aizpildīšanā, ja sūdzības iesniedzējs to 
vēlas. Šajā gadījumā koordinators sazinās 
ar sūdzības iesniedzēju.

Or. fr

Grozījums Nr. 192
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Platformai iesniegto sūdzību apstrādā 
tikai tad, ja sūdzību veidlapa ir pilnīgi 
aizpildīta.

1. Platformai iesniegto sūdzību apstrādā 
tikai tad, ja sūdzību veidlapa ir pilnīgi 
aizpildīta. Sūdzības apstrādes procesā 
pušu fiziska klātbūtne nav obligāta.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Platformai iesniegto sūdzību apstrādā 
tikai tad, ja sūdzību veidlapa ir pilnīgi 
aizpildīta.

1. ODR platformai iesniegto sūdzību 
apstrādā tikai tad, ja ir pilnībā aizpildītas 
visas obligātās veidlapas daļas. Ja 
iesniegta nepilnīgi aizpildīta sūdzība, 
sūdzības iesniedzēju informē par iespēju 
sazināties ar ODR kontaktpunktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 194
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saņemot pilnībā aizpildītu sūdzību 
veidlapu, ODR platforma valodā, kuru 
lietojis sūdzības iesniedzējs, sazinās ar to 
un valodā, kurā sastādīts līgums, pa e-
pastu nosūta atbildētājam:

2. Saņemot pilnībā aizpildītu sūdzību 
veidlapu, ODR platforma valodā, kura 
lietota līgumā vai tīmekļa vietnē, 
tirgotājam nosūta:

Or. en

Pamatojums

It may mislead consumers to be presented with a choice of all possible ADR entities before 
the trader has indicated whether or not he would be willing to use one or more of those 
entities. Instead the trader should be asked to indicate first whether they are committed to use 
a certain ADR entity or obliged to do so or are willing to do so for this specific case. This will 
improve efficiency and reduce the likelihood of consumers being disappointed or misled. 
Consumers should also clearly be informed that they may not be able to conduct dispute 
resolution proceedings in all official languages of the EU and should be informed what 
language options are provided by relevant ADR entities.

Grozījums Nr. 195
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts– ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saņemot pilnībā aizpildītu sūdzību 
veidlapu, ODR platforma valodā, kuru 
lietojis sūdzības iesniedzējs, sazinās ar to 
un valodā, kurā sastādīts līgums, pa e-
pastu nosūta atbildētājam:

2. Saņemot pilnībā aizpildītu sūdzību 
veidlapu, ODR platforma viegli saprotamā 
veidā valodā, kura lietota līgumā vai 
tīmekļa vietnē, atbildētājam nekavējoties 
nosūta:

Or. en
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Grozījums Nr. 196
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) informāciju par sūdzības būtību un 
pamatojumu;

Or. el

Grozījums Nr. 197
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informāciju par to, ka pusēm jāvienojas 
par vienu kompetentu ADR struktūru, lai 
varētu tai nosūtīt sūdzību;

a) informāciju par sūdzības būtību un 
pamatojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informāciju par to, ka pusēm jāvienojas 
par vienu kompetentu ADR struktūru, lai 
varētu tai nosūtīt sūdzību;

a) informāciju par to, ka pusēm ir
jāvienojas par vienu kompetentu ADR 
struktūru, lai varētu tai nosūtīt sūdzību, un 
ka, izvēloties šo ADR struktūru, puses 
apņemas tajā sākt strīdu izšķiršanas 
procedūru;

Or. en
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Grozījums Nr. 199
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) informāciju par to, ka pusēm 
jāvienojas par vienu kompetentu ADR 
struktūru, lai varētu tai nosūtīt sūdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) ja atbildētājs ir tirgotājs —
aicinājumu atbildētājam septiņu dienu 
laikā no paziņojuma saņemšanas dienas 
paziņot, ja saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem tam ir pienākums vai tas ir 
apņēmies izmantot konkrētu ADR 
struktūru un – attiecīgā gadījumā – ja 
tirgotājs vēlas izmantot citu ADR 
struktūru, kas iekļauta c) apakšpunktā 
minētajā sarakstā;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) ja atbildētājs ir patērētājs —
aicinājumu atbildētājam septiņu dienu 
laikā no paziņojuma saņemšanas dienas 
izvēlēties vienu vai vairākas ADR 
struktūras no sniegtā saraksta, norādot, 
ka patērētājam šāda izvēle nav obligāta;

Or. en

Grozījums Nr. 202
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) ja atbildētājs ir patērētājs, un tirgotājs 
kā sūdzības iesniedzējs sūdzības veidlapā 
ir norādījis, ka saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem tam ir pienākums vai tas ir 
apņēmies izmantot konkrētu ADR 
struktūru, – aicinājumu atbildētājam 
septiņu dienu laikā no paziņojuma 
saņemšanas dienas apstiprināt, ka tiks 
izmantota šī konkrētā ADR struktūra, 
norādot, ka patērētājam šāda lēmuma 
pieņemšana nav obligāta;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ad apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ad) informāciju par to, ka patērētājam 
izvēloties to ADR struktūru, kuru 
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tirgotājam ir pienākums izmantot, vai 
kuru tas ir apņēmies vai vēlas izmantot, 
platforma sūdzību automātiski nosūta šai 
ADR struktūrai,

Or. en

Grozījums Nr. 204
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informāciju par to, ka sūdzība netiks 
apstrādāta, ja puses nespēs vienoties par 
vienu kompetentu ADR struktūru vai ja 
neizdosies noteikt kompetentu ADR 
struktūru,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 205
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informāciju par to, ka sūdzība netiks 
apstrādāta, ja puses nespēs vienoties par 
vienu kompetentu ADR struktūru vai ja 
neizdosies noteikt kompetentu ADR 
struktūru,

b) aicinājumu tirgotājam septiņu dienu 
laikā no paziņojuma saņemšanas dienas
paziņot, ja saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem tam ir pienākums vai tas ir 
apņēmies izmantot konkrētu ADR 
struktūru un – attiecīgā gadījumā – ja tas 
vēlas izmantot citu ADR struktūru, kas 
iekļauta c) apakšpunktā minētajā 
sarakstā;

Or. en
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Grozījums Nr. 206
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) informāciju par to, ka patērētājam 
izvēloties to ADR struktūru, kuru 
tirgotājam ir pienākums izmantot, vai 
kuru tas ir apņēmies vai vēlas izmantot, 
platforma sūdzību automātiski nosūta šai 
ADR struktūrai,

Or. en

Grozījums Nr. 207
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) informāciju par to, ka sūdzība netiks 
apstrādāta, ja puses nespēs vienoties par 
vienu kompetentu ADR struktūru vai ja 
netiks noteikta kompetenta ADR 
struktūra;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) visu kompetento ADR struktūru 
sarakstu, ja tās ir noteiktas;

c) visu kompetento ADR struktūru 
sarakstu, ja tās ir noteiktas. Sarakstā 
iekļauj šādas ziņas par katru struktūru:
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Or. en

Grozījums Nr. 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) visu kompetento ADR struktūru 
sarakstu, ja tās ir noteiktas;

c) visu kompetento ADR struktūru 
sarakstu, ja tās ir noteiktas. Sarakstā ietver 
šādas ziņas par katru struktūru:

Or. en

Grozījums Nr. 210
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ADR struktūras nosaukums un tīmekļa 
vietnes adrese;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ADR struktūras nosaukums un tīmekļa 
vietnes adrese;

Or. en
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Grozījums Nr. 212
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) valoda vai valodas, kurās tiks veikta 
procedūra;

Or. en

Grozījums Nr. 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) attiecīgā gadījumā procedūras 
izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ADR procedūras vidējais ilgums;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) valoda vai valodas, kurās tiks veikta 
procedūra;

Or. en

Grozījums Nr. 216
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iv punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) informācija par to, vai procedūras 
iznākums ir saistošs vai nesaistošs,

Or. en

Grozījums Nr. 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – iv punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) ADR procedūras vidējais ilgums;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – v punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) iemesli, kuru dēļ ADR struktūra var 
atteikties izskatīt konkrētu strīdu;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – v punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) informācija par to, vai procedūras 
iznākums ir saistošs vai nesaistošs,

Or. en

Grozījums Nr. 220
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – vi punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) iemeslus, kuru dēļ ADR struktūra var 
atteikties izskatīt konkrēto strīdu saskaņā 
ar Direktīvas …/…/ES [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Directive 2009/22/EC 
(Directive on consumer ADR)] 5. panta 
4. un 5. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 221
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) uzaicinājumu patērētājam no sniegtā 
saraksta izvelēties vienu vai vairākas ADR 
struktūras, norādot, ka šāda izvēle nav 
obligāta;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) uzaicinājumu patērētājam no sniegtā 
saraksta izvelēties vienu vai vairākas ADR 
struktūras, norādot, ka šāda izvēle nav 
obligāta;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 223
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) uzaicinājumu tirgotājam no sniegtā 
saraksta izvelēties vienu vai vairākas ADR 
struktūras, ja neviena no šīm struktūrām 
neatbilst tai struktūrai, kuru tirgotājs bija 
apņēmies izmantot saskaņā ar 10. panta 
1. punktu Direktīvā …/.../ES [Office of 

svītrots



PE489.696v01-00 70/92 AM\903360LV.doc

LV

Publications please insert number of 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu 
izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)].

Or. en

Grozījums Nr. 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) uzaicinājumu tirgotājam no sniegtā 
saraksta izvelēties vienu vai vairākas ADR 
struktūras, ja neviena no šīm struktūrām 
neatbilst tai struktūrai, kuru tirgotājs bija 
apņēmies izmantot saskaņā ar 10. panta 
1. punktu Direktīvā …/.../ES [Office of 
Publications please insert number of 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva par patērētāju strīdu alternatīvu 
izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)].

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 225
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) informāciju par to, ka, ja patērētājs 
izvēlēsies to struktūru, kuru tirgotājs 
apņēmies izmantot saskaņā ar 
Direktīvas …/.../ES [Office of 

svītrots
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Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Directive 2009/22/EC 
(Directive on consumer ADR)] 10. panta 
1. punktu, platforma sūdzību automātiski 
nosūta šai ADR struktūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) informāciju par to, ka, ja patērētājs 
izvēlēsies to struktūru, kuru tirgotājs 
apņēmies izmantot saskaņā ar 
Direktīvas …/.../ES [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Directive 2009/22/EC 
(Directive on consumer ADR)] 10. panta 
1. punktu, platforma sūdzību automātiski 
nosūta šai ADR struktūrai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minētajā 
informācijā ietver šādas ziņas par katru 

svītrots
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struktūru:
a) nodevas, ja tādas piemēro;
b) valodu vai valodas, kurās tiks veikta 
procedūra;
c) procedūras aptuveno ilgumu;
d) attiecīgā gadījumā nepieciešamību pēc 
pušu vai to pārstāvju fiziskas 
klātesamības;
e) informāciju par to, vai procedūras 
iznākums būs saistošs vai nesaistošs.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minētajā 
informācijā ietver šādas ziņas par katru 
struktūru:

3. Saņemot no tirgotāja 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto informāciju, 
platforma valodā, kuru lietojis sūdzības 
iesniedzējs, nosūta patērētājam:

Or. en

Grozījums Nr. 229
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nodevas, ja tādas piemēro; a) informāciju par to, ka pusēm jāvienojas 
par vienu kompetentu ADR struktūru, lai 
varētu tai nosūtīt sūdzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 230
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) valodu vai valodas, kurās tiks veikta 
procedūra;

b) informāciju par to, ka patērētājam 
izvēloties to ADR struktūru, kuru 
tirgotājam ir pienākums izmantot, vai 
kuru tas ir apņēmies vai vēlas izmantot, 
platforma sūdzību automātiski nosūta šai 
ADR struktūrai;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) procedūras aptuveno ilgumu; c) informāciju par to, ka sūdzība netiks 
tālāk apstrādāta, ja puses nespēs vienoties 
par vienu kompetentu ADR struktūru vai 
ja netiks noteikta kompetentā ADR 
struktūra;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecīgā gadījumā nepieciešamību pēc svītrots
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pušu vai to pārstāvju fiziskas 
klātesamības;

Or. fr

Grozījums Nr. 233
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecīgā gadījumā nepieciešamību pēc 
pušu vai to pārstāvju fiziskas 
klātesamības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 234
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecīgā gadījumā nepieciešamību pēc
pušu vai to pārstāvju fiziskas 
klātesamības;

d) informāciju par to, ka sūdzība netiks 
apstrādāta, ja puses nespēs vienoties par 
vienu kompetentu ADR struktūru vai ja 
netiks noteikta kompetentā ADR 
struktūra;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) aicinājumu patērētājam septiņu dienu 
laikā no paziņojuma saņemšanas dienas 
izvēlēties ADR struktūru vai attiecīgā 
gadījumā vienu no ADR struktūrām, par 
ko tirgotājs ir paziņojis saskaņā ar 
2. punkta b) apakšpunktu, norādot, ka 
patērētājam šāda izvēle nav obligāta;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) informāciju par to, ka, patērētājam 
izdarot izvēli, sūdzība automātiski tiks 
nosūtīta tai ADR struktūrai, ko izvēlējušās 
puses.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) procedūras rezultātu saistošās vai 
nesaistošās sekas.

e) ADR struktūru vai attiecīgā gadījumā 
ADR struktūras, par kurām tirgotājs 
paziņojis saskaņā ar 2. punkta 
b) apakšpunktu, iekļaujot šādas ziņas par 
minēto struktūru vai attiecīgā gadījumā 
par katru struktūru:

Or. en
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Grozījums Nr. 238
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – e apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ADR struktūras nosaukums un tīmekļa 
vietnes adrese;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – e apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) valoda vai valodas, kurās tiks veikta 
procedūra;

Or. en

Grozījums Nr. 240
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – e apakšpunkts – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ADR procedūras vidējais ilgums;

Or. en

Grozījums Nr. 241
Ashley Fox
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Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – e apakšpunkts – iv punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) informāciju par to, vai procedūras 
iznākums ir saistošs vai nesaistošs;

Or. en

Grozījums Nr. 242
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – e apakšpunkts – v punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) iemesli, kuru dēļ ADR struktūra var 
atteikties izskatīt konkrētu strīdu;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saņemot no atbildētāja 2. punktā 
minēto informāciju, platforma viegli 
saprotamā veidā valodā, kuru lietojis 
sūdzības iesniedzējs, nekavējoties nosūta 
sūdzības iesniedzējam:
a) informāciju par to, ka pusēm jāvienojas 
par vienu kompetentu ADR struktūru, lai 
varētu tai nosūtīt sūdzību;
b) informāciju par to, ka patērētājam kā 
atbildētājam izvēloties to ADR struktūru, 
kuru tirgotājam ir pienākums izmantot, 
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vai kuru tas ir apņēmies vai vēlas 
izmantot, platforma sūdzību automātiski 
nosūta šai ADR struktūrai;
c) informāciju par to, ka sūdzība netiks 
tālāk apstrādāta, ja puses nespēs vienoties 
par vienu kompetentu ADR struktūru vai 
ja netiks noteikta kompetentā ADR 
struktūra;
d) informāciju par ADR struktūru vai 
attiecīgā gadījumā ADR struktūrām, 
kuras atbildētājs izvēlējies saskaņā ar 
2. punktu, iekļaujot šādas ziņas par 
minēto struktūru vai attiecīgā gadījumā 
par katru struktūru:
i) ADR struktūras nosaukums un tīmekļa 
vietnes adrese;
ii) attiecīgā gadījumā procedūras 
izmaksas;
iii) valoda vai valodas, kurās tiks veikta 
procedūra;
iv) ADR procedūras vidējais ilgums;
v) informācija par to, vai procedūras 
iznākums ir saistošs vai nesaistošs;
vi) iemesli, kuru dēļ ADR struktūra var 
atteikties izskatīt konkrēto strīdu saskaņā 
ar direktīvas 5. panta 4. un 5. punktu;
e) aicinājumu sūdzības iesniedzējam 
septiņu dienu laikā no paziņojuma 
saņemšanas dienas pieņemt atbildētāja 
izraudzīto ADR struktūru vai attiecīgā 
gadījumā izvēlēties vienu no atbildētāja 
saskaņā ar 2. punktu izraudzītajām ADR 
struktūrām, norādot, ka patērētājam šāda 
izvēle nav obligāta;
f) informāciju par to, ka sūdzības 
iesniedzējam izvēloties kompetento ADR 
struktūru, kas noteikta saskaņā ar šā 
panta noteikumiem, platforma sūdzību 
automātiski nosūta šai ADR struktūrai;
g) patērētāja dzīvesvietā un tirgotāja 
uzņēmējdarbības vietā esošā ODR 
kontaktpunkta nosaukumu un 
kontaktinformāciju, kā arī īsu aprakstu 
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par funkcijām, kas minētas 6. panta 
2. punkta a), b) un d) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
8. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Sūdzības iesniedzējam izvēloties 
kompetento ADR struktūru, kas noteikta 
saskaņā ar šā panta noteikumiem, 
platforma sūdzību automātiski nosūta šai 
ADR struktūrai;

Or. en

Grozījums Nr. 245
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja puses platformai neatbild vai 
nevienojas par vienu kompetentu ADR 
struktūru, sūdzību tālāk neapstrādā.
Patērētāju informē par iespēju sazināties 
ar ODR koordinatoru, lai saņemtu 
informāciju par citiem tiesību 
aizsardzības līdzekļiem.

4. Saņemot no patērētāja 3. punkta 
e) apakšpunktā minēto informāciju, 
platforma automātiski nosūta sūdzību tai
ADR struktūrai, ko izvēlējušās puses.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja puses platformai neatbild vai 
nevienojas par vienu kompetentu ADR 
struktūru, sūdzību tālāk neapstrādā.
Patērētāju informē par iespēju sazināties 
ar ODR koordinatoru, lai saņemtu 
informāciju par citiem tiesību 
aizsardzības līdzekļiem.

4. Ja puses 20 dienu laikā platformai 
neatbild vai nevienojas par vienu 
kompetentu ADR struktūru, sūdzību tālāk 
neapstrādā.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja patērētājs izvēlas to ADR struktūru,
kuru tirgotājs apņēmies izmantot saskaņā 
ar Direktīvas …./…/ES [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Directive 2009/22/EC 
(Directive on consumer ADR)] 10. panta 
1. punktu, vai ja puses atbildēs norāda 
vienu un to pašu ADR struktūru, 
platforma sūdzību automātiski nosūta šai 
ADR struktūrai.

5. Ja puses 30 dienu laikā platformai 
neatbild vai nevienojas par vienu 
kompetentu ADR struktūru, sūdzību tālāk 
neapstrādā. Patērētāju informē par 
iespēju sazināties ar ODR kontaktpunktu, 
lai saņemtu vispārēju informāciju par 
citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja patērētājs izvēlas to ADR struktūru, 
kuru tirgotājs apņēmies izmantot saskaņā 
ar Direktīvas …./…/ES [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Directive 2009/22/EC (Directive 
on consumer ADR)] 10. panta 1. punktu, 
vai ja puses atbildēs norāda vienu un to 
pašu ADR struktūru, platforma sūdzību 
automātiski nosūta šai ADR struktūrai.

5. Ja a) patērētājs izvēlas to ADR 
struktūru, kuru tirgotājs apņēmies izmantot 
saskaņā ar Direktīvas …./…/ES [Office of 
Publications please insert number of 
Directive of the European Parliament and 
of the Council on alternative dispute 
resolution for consumer disputes and 
amending Directive 2009/22/EC (Directive 
on consumer ADR)] 10. panta 1. punktu, 
vai b) puses atbildēs norāda vienu un to 
pašu ADR struktūru, platforma sūdzību 
automātiski nosūta šai ADR struktūrai
septiņu kalendāro dienu laikā no dienas, 
kad saņemta sūdzības iesniedzēja atbilde 
par ADR izvēli.

.

Or. fr

Grozījums Nr. 249
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja puses ir vienojušās par vairākām 
ADR struktūrām, patērētāju lūdz izvēlēties 
vienu no šīm struktūrām. Platforma 
sūdzību automātiski nosūta minētajai 
ADR struktūrai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 250
Ashley Fox
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ADR struktūras, kurām saskaņā ar 8. pantu 
nosūtīta sūdzība,

ADR struktūras, kurām saskaņā ar 8. pantu 
nosūtīta sūdzība, ODR platformai bez 
nepamatotas kavēšanās nosūta 
procedūras beigšanas datumu un 
procedūras iznākumu.

Or. en

Pamatojums

ODR platforma pati nerisina strīdus, tas tiek uzticēts pastāvošajiem ADR nodrošinātājiem. 
Tādēļ strīdi būtu jāizskata saskaņā ar ADR direktīvas prasībām. Pārrobežu tiešsaistes strīdu 
izšķiršanas procedūras nevar noritēt ātrāk kā citu strīdu gadījumā.

Grozījums Nr. 251
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) bez kavēšanās paziņo pusēm par strīdu 
un informē tās par savu reglamentu un 
maksu, kas piemērojama attiecīgā strīda 
izšķiršanai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 252
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 30 dienu laikā no procedūras 
uzsākšanas pabeidz strīda izšķiršanas 

svītrots
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procedūru, ja puses, saņemot paziņojumu 
par strīdu, vienojas sākt procedūru. 
Sarežģītu strīdu gadījumā ADR struktūra 
var šo termiņu pagarināt;

Or. en

Grozījums Nr. 253
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
9. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 30 dienu laikā no procedūras 
uzsākšanas pabeidz strīda izšķiršanas 
procedūru, ja puses, saņemot paziņojumu 
par strīdu, vienojas sākt procedūru. 
Sarežģītu strīdu gadījumā ADR struktūra 
var šo termiņu pagarināt;

b) 90 kalendāro dienu laikā no procedūras 
sākšanas pabeidz strīda izšķiršanas 
procedūru, ja puses, saņemot paziņojumu 
par strīdu, vienojas sākt procedūru. 
Sarežģītu strīdu gadījumā ADR struktūra 
var šo termiņu pagarināt;

Or. fr

Grozījums Nr. 254
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 30 dienu laikā no procedūras 
uzsākšanas pabeidz strīda izšķiršanas 
procedūru, ja puses, saņemot paziņojumu 
par strīdu, vienojas sākt procedūru. 
Sarežģītu strīdu gadījumā ADR struktūra 
var šo termiņu pagarināt;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Termiņam jābūt vienādām neatkarīgi no tā, vai sūdzības izskatīšana sākta tieši ADR struktūrā 
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vai izmantojot ODR platformu. Tādēļ ODR priekšlikums par atšķirīgiem termiņiem jāsvītro, 
pretējā gadījumā ADR direktīvas 8. panta d) punktā minēto termiņu būtu jāpiemēro arī 
sūdzībām, ko nosūtījusi ODR platforma.

Grozījums Nr. 255
Louis Grech

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 30 dienu laikā no procedūras 
uzsākšanas pabeidz strīda izšķiršanas 
procedūru, ja puses, saņemot paziņojumu 
par strīdu, vienojas sākt procedūru. 
Sarežģītu strīdu gadījumā ADR struktūra 
var šo termiņu pagarināt;

b) parasti 90 kalendāro dienu laikā no 
dienas, kad ADR struktūra oficiāli sākusi 
procedūru, pabeidz strīda izšķiršanas 
procedūru, ja puses, saņemot paziņojumu 
par strīdu, vienojas sākt procedūru. 
Sarežģītu vai tehnisku strīdu gadījumā 
ADR struktūra var šo termiņu pagarināt, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu strīda izšķiršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) bez kavēšanās ODR platformai nosūta 
šādu informāciju:

svītrots

i) datumu, kurā saņemts strīds, un strīda 
priekšmetu;
ii) dienu, kad pusēm nosūtīts paziņojums 
par strīdu;
iii) dienu, kad procedūra pabeigta, un tās 
rezultātu.

Or. en
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Grozījums Nr. 257
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piekļuvi informācijai, tostarp personas 
datiem, kas saistīti ar strīdu un glabājas 
10. pantā minētajā datubāzē, 9. pantā 
minētajos nolūkos piešķir tikai ADR 
struktūrai, kurai saskaņā ar 8. pantu strīds 
tika nosūtīts. Piekļuvi tai pašai informācijai 
piešķir arī ODR koordinatoriem 6. panta 
3. punktā minētajos nolūkos.

1. Piekļuvi informācijai, tostarp personas 
datiem, kas saistīti ar strīdu un glabājas 
10. pantā minētajā datubāzē, 9. pantā 
minētajos nolūkos piešķir tikai ADR 
struktūrai, kurai saskaņā ar 8. pantu strīds 
tika nosūtīts. Piekļuvi tai pašai informācijai 
piešķir arī ODR koordinatoriem 6. panta 2. 
un 3. punktā minētajos nolūkos.

Or. fr

Grozījums Nr. 258
Robert Rochefort

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija nodrošina ADR procedūrā 
iesaistītajām pusēm skaidri izklāstītu un 
konkrētu informāciju par personas datu 
apstrādi, ko veic ODR platforma saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 11. un 
12. pantu un atbilstīgajiem valsts tiesību 
aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 95/46/EK 10. un 11. pantu, kā 
arī informāciju par pušu tiesībām šajā 
saistībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 259
Ildikó Gáll-Pelcz
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Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ODR koordinatoru un ADR struktūru
pienākums ir ievērot dienesta noslēpumu 
vai citas līdzvērtīgas prasības attiecībā uz 
konfidencialitāti, kas noteiktas valsts 
tiesību aktos.

1. ODR koordinatoru pienākums ir ievērot 
dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas 
prasības attiecībā uz konfidencialitāti, kas 
noteiktas attiecīgā ODR kontaktpunkta 
dalībvalsts tiesību aktos.

ADR struktūru pienākums ir ievērot 
dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas 
prasības attiecībā uz konfidencialitāti, kas 
noteiktas tās dalībvalsts tiesību aktos, 
kurā atrodas attiecīgās ADR struktūras.

Or. hu

Grozījums Nr. 260
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotāji, kas reģistrēti Savienībā un kas 
tiešsaistē pāri robežām pārdod preces vai 
sniedz pakalpojumus, informē patērētājus 
par ODR platformu un tās e-pasta adresi. 
Šai informācijai ir jābūt viegli, tieši, 
skaidri un pastāvīgi pieejamai tirgotāju 
tīmekļa vietnēs un, ja piedāvājums veikts, 
izmantojot e-pastu vai citu teksta 
ziņojumu, kas pārraidīts ar elektroniskiem 
līdzekļiem, — pieejamai minētajā 
ziņojumā. Tajā ietver elektronisku saiti uz 
ODR platformas mājas lapu. Arī tirgotāji 
informē patērētājus par ODR platformu, ja 
patērētājs iesniedz sūdzību tirgotājam, 
patērētāju sūdzību izskatīšanas sistēmai, ko 
izmanto tirgotājs, vai uzņēmuma 
ombudam.

1. Tirgotāji, kas reģistrēti Savienībā un kas 
tiešsaistē pāri robežām pārdod preces vai 
sniedz pakalpojumus, un kuriem saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem ir pienākums 
izmantot ADR struktūru vai ADR 
struktūras, savā tīmekļa vietnē informē 
patērētājus par pastāvošo ODR platformu 
un norāda elektronisko saiti uz tās mājas 
lapu. Šai informācijai ir jābūt skaidri, 
saprotami un viegli pieejamā veidā 
norādītai tirgotāju tīmekļa vietnēs un, ja 
piedāvājums veikts, izmantojot e-pastu vai 
citu teksta ziņojumu, kas pārraidīts ar 
elektroniskiem līdzekļiem,— pieejamai 
minētajā ziņojumā. Tajā ietver elektronisku 
saiti uz ODR platformas mājas lapu. Šie 
tirgotāji, atbildot uz patērētāja sūdzību, arī 
informē patērētājus par ODR platformu, ja 
patērētājs iesniedz sūdzību tirgotājam, 
patērētāju sūdzību izskatīšanas sistēmai, ko 
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izmanto tirgotājs, vai uzņēmuma 
ombudam.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotāji, kas reģistrēti Savienībā un kas 
tiešsaistē pāri robežām pārdod preces vai 
sniedz pakalpojumus, informē patērētājus 
par ODR platformu un tās e-pasta adresi. 
Šai informācijai ir jābūt viegli, tieši, 
skaidri un pastāvīgi pieejamai tirgotāju 
tīmekļa vietnēs un, ja piedāvājums veikts, 
izmantojot e-pastu vai citu teksta 
ziņojumu, kas pārraidīts ar elektroniskiem 
līdzekļiem, — pieejamai minētajā 
ziņojumā. Tajā ietver elektronisku saiti uz 
ODR platformas mājas lapu. Arī tirgotāji 
informē patērētājus par ODR platformu, ja 
patērētājs iesniedz sūdzību tirgotājam, 
patērētāju sūdzību izskatīšanas sistēmai, ko 
izmanto tirgotājs, vai uzņēmuma 
ombudam.

1. Tirgotāji, kas reģistrēti Savienībā un kas 
iesaistās tiešsaistes pārdošanas vai 
pakalpojuma līgumos, informē patērētājus 
par savu e-pasta adresi. Ja tirgotājam ir 
pienākums vai tas apņemas izmantot ADR 
struktūras, lai risinātu pārrobežu strīdus 
ar patērētājiem, viņš informē patērētāju 
arī par pastāvošo ODR platformu.

Šo informāciju norāda skaidrā un 
saprotamā veidā. Tajā ietver elektronisku 
saiti uz ODR platformas mājas lapu. Šie
tirgotāji arī informē patērētājus par ODR 
platformu, ja patērētājs iesniedz sūdzību 
tirgotājam, patērētāju sūdzību izskatīšanas 
sistēmai, ko izmanto tirgotājs, vai 
uzņēmuma ombudam.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Andreas Schwab
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Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotāji, kas reģistrēti Savienībā un kas 
tiešsaistē pāri robežām pārdod preces vai 
sniedz pakalpojumus, informē patērētājus 
par ODR platformu un tās e-pasta adresi. 
Šai informācijai ir jābūt viegli, tieši, 
skaidri un pastāvīgi pieejamai tirgotāju 
tīmekļa vietnēs un, ja piedāvājums veikts, 
izmantojot e-pastu vai citu teksta 
ziņojumu, kas pārraidīts ar elektroniskiem 
līdzekļiem, — pieejamai minētajā 
ziņojumā. Tajā ietver elektronisku saiti uz 
ODR platformas mājas lapu. Arī tirgotāji 
informē patērētājus par ODR platformu, ja 
patērētājs iesniedz sūdzību tirgotājam, 
patērētāju sūdzību izskatīšanas sistēmai, ko 
izmanto tirgotājs, vai uzņēmuma 
ombudam.

1. Tirgotāji, kas reģistrēti Savienībā un kas 
tiešsaistē pārdod preces vai sniedz 
pakalpojumus, informē patērētājus par 
ODR platformu un tās e-pasta adresi. Šo 
informāciju norāda skaidrā un saprotamā 
veidā. Tajā ietver elektronisku saiti uz 
ODR platformas mājas lapu. Tirgotāji arī 
informē patērētājus par ODR platformu, ja 
patērētājs iesniedz sūdzību tirgotājam, 
patērētāju sūdzību izskatīšanas sistēmai, ko 
izmanto tirgotājs, vai uzņēmuma 
ombudam.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tirgotāji, kas reģistrēti Savienībā un kas 
tiešsaistē pāri robežām pārdod preces vai 
sniedz pakalpojumus, informē patērētājus 
par ODR platformu un tās e-pasta adresi. 
Šai informācijai ir jābūt viegli, tieši, skaidri 
un pastāvīgi pieejamai tirgotāju tīmekļa 
vietnēs un, ja piedāvājums veikts, 
izmantojot e-pastu vai citu teksta 
ziņojumu, kas pārraidīts ar elektroniskiem 
līdzekļiem, — pieejamai minētajā 
ziņojumā. Tajā ietver elektronisku saiti uz 
ODR platformas mājas lapu. Arī tirgotāji 

1. Ja tiešsaistes tirgotāji, kas reģistrēti 
Eiropas Savienībā un kas pāri robežām
tiešsaistē pārdod preces vai sniedz 
pakalpojumus, ir apņēmušies izmantot 
ADR, tie informē patērētājus par ODR 
platformu. Šai informācijai ir jābūt viegli, 
tieši, skaidri un pastāvīgi pieejamai 
tirgotāju tīmekļa vietnēs un, ja 
piedāvājums veikts, izmantojot e-pastu vai 
citu teksta ziņojumu, kas pārraidīts ar 
elektroniskiem līdzekļiem, — pieejamai 
minētajā ziņojumā. Tajā ietver elektronisku 
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informē patērētājus par ODR platformu, ja 
patērētājs iesniedz sūdzību tirgotājam, 
patērētāju sūdzību izskatīšanas sistēmai, ko 
izmanto tirgotājs, vai uzņēmuma 
ombudam.

saiti uz ODR platformas mājas lapu. 
Tirgotāji arī informē patērētājus par ODR 
platformu, ja patērētājs iesniedz sūdzību 
tirgotājam, patērētāju sūdzību izskatīšanas 
sistēmai, ko izmanto tirgotājs, vai 
uzņēmuma ombudam.

Or. en

Pamatojums

The Commission ODR proposal, in article 13 paragraph 1, foresees in the obligation for 
traders to inform consumers about the ODR platform also in the case where the trader is not 
committed to ADR. Such an obligation goes against the voluntary character of ADR. Besides, 
traders who do commit to ADR will have to inform the consumer about that, so that any 
consumer easily can look for traders that grant their consumers access to ADR in case of any 
disputes. It is appropriate that this information requirements, applies only to those traders 
that have committed themselves voluntarily to any ADR entity. In that way, this article 
becomes in line with point 11 of the ODR Annex.

Grozījums Nr. 264
Louis Grech

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija izveido un uztur dienestu 
palīdzības sniegšanai pa tālruni ADR un 
ODR jautājumos, kas ir pieejams visās 
dalībvalstīs un kas sniedz informāciju un 
jebkādu palīdzību, kas vajadzīga sūdzību 
iesniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 265
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta noteikumi neskar 
10. pantu Direktīvā …./.../ES [Office of 
Publications please insert number of 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu 
un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)], kas 
paredz, ka tirgotāji informē patērētājus par 
ADR procedūrām, kuras attiecas uz 
tirgotājiem, un sniedz precizējumu par to, 
vai attiecīgie tirgotāji apņemas izmantot 
alternatīvas strīdu izšķiršanas procedūras, 
lai izšķirtu strīdus ar patērētājiem.

2. Šā panta 1. punkta noteikumi neskar 
10. pantu Direktīvā…./…./ES [Office of 
Publications please insert number of 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu 
un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)], kas 
paredz, ka tirgotāji informē patērētājus par 
ADR struktūru vai ADR struktūrām, 
kuras attiecas uz tirgotājiem, un sniedz 
precizējumu par to, vai attiecīgie tirgotāji 
apņemas izmantot šīs ADR struktūras, lai 
izšķirtu strīdus ar patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Patērētāji būtu maldināti, ja uzņēmums, kas nevēlas izmantot ADR, sniegtu informāciju par 
ODR platformu. Turklāt ir lietderīgi atsaukties uz ADR struktūrām pretstatā alternatīvas 
strīdu izšķiršanas procedūrām, lai saskaņotu šo tekstu ar ADR direktīvu.

Grozījums Nr. 266
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Sankcijas

Dalībvalstis paredz noteikumus attiecībā 
uz sankcijām, ko piemēro par šīs regulas 
noteikumu pārkāpumu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šo 
noteikumu ievērošanu. Sodiem jābūt 
iedarbīgiem, samērīgiem un preventīviem.

Or. hu
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Grozījums Nr. 267
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sūdzības iesniedzēja nosaukums/vārds, 
adrese un attiecīgā gadījumā e-pasta un 
tīmekļa vietnes adrese.

1. Patērētāja vārds/nosaukums, adrese un 
attiecīgā gadījumā e-pasta un tīmekļa 
vietnes adrese.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Norādījums par to, vai sūdzības 
iesniedzējs ir patērētājs vai tirgotājs.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 269
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbildētāja nosaukums/vārds, adrese un 
attiecīgā gadījumā e-pasta un tīmekļa 
vietnes adrese.

3. Tirgotāja vārds/nosaukums, adrese un 
attiecīgā gadījumā e-pasta un tīmekļa 
vietnes adrese.

Or. en
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Grozījums Nr. 270
Ashley Fox

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Norādījums par to, vai atbildētājs ir 
patērētājs vai tirgotājs.

svītrots

Or. en


