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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par patērētāju strīdu 
izšķiršanu tiešsaistē (Regula par patērētāju ODR)
(COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD)(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0794)

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0453/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 28. marta 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Juridiskās 
komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

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 

(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 strīdos, jo īpaši tajos, kas 
rodas, slēdzot pārrobežu tiešsaistes 
darījumus. Tāpēc šādi strīdi pašlaik bieži 

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.



PE487.752v01-00 6/44 PR\899153LV.doc

LV

paliek neatrisināti. paliek neatrisināti.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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 un lētu risinājumu, lai 
ārpus tiesas izšķirtu strīdus, kas saistīti gan 
ar pārrobežu darījumiem, gan iekšzemes 
darījumiem tiešsaistē. Tomēr pašreiz trūkst 
mehānismu, kas ļautu patērētājiem un 
tirgotājiem risināt šādus strīdus, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus. Tas rada kaitējumu 
patērētājiem, jo īpaši ir šķērslis pārrobežu 
darījumiem tiešsaistē, rada nevienlīdzīgus 
konkurences apstākļus tirgotājiem un 
tādējādi kavē vispārējo elektroniskās 
tirdzniecības attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 3
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 

(8) Šī regula būtu jāpiemēro tādu 
līgumstrīdu ārpustiesas izšķiršanai starp 
patērētājiem un tirgotājiem, kas radušies, 
tirgotājiem pārdodot preces vai sniedzot 
pakalpojumus tiešsaistē. Lai arī no šāda 
mehānisma strīdu izšķiršanas tiešsaistē 
īpašu labumu gūtu patērētāji un tirgotāji, 
kas tiešsaistē veic pārrobežu darījumus, šo 
regulu būtu jāpiemēro arī iekšzemes 
darījumiem, lai elektroniskās 
tirdzniecības jomā nodrošinātu 
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pasūta šādas preces vai pakalpojumus, vai 
ja tirgotājs un patērētājs ir reģistrēts vai 
dzīvo tajā pašā dalībvalstī.

vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Definīcijā “preču pārdošana vai 
pakalpojumu sniegšana tiešsaistē”, būtu 
jāietver tāds preču pārdošanas vai 
pakalpojumu sniegšanas darījums 
tiešsaistē, kurā tirgotājs vai tirgotāja 
starpnieks ir piedāvājis preces vai 
pakalpojumus, izmantojot tīmekļa vietni 
vai citus elektroniskos līdzekļus, un 
patērētājs šīs preces vai pakalpojumus 
pasūtījis minētajā tīmekļa vietnē vai ar citu 
elektronisko līdzekļu palīdzību. Tai būtu 
jāaptver arī gadījumi, kad patērētājs ir 
piekļuvis tīmekļa vietnei vai citiem 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
izmantojot mobilo elektronisko ierīci, 
piemēram, mobilo tālruni.

(11) Definīcijā “preču pārdošana vai 
pakalpojumu sniegšana tiešsaistē”, būtu 
jāietver tāds preču pārdošanas vai 
pakalpojumu sniegšanas darījums 
tiešsaistē, kurā tirgotājs vai tirgotāja 
starpnieks ir piedāvājis preces vai 
pakalpojumus, izmantojot tīmekļa vietni 
vai citus elektroniskos līdzekļus, un 
patērētājs šīs preces vai pakalpojumus 
pasūtījis minētajā tīmekļa vietnē vai ar citu 
elektronisko līdzekļu palīdzību. Tai būtu 
jāaptver arī gadījumi, kad patērētājs ir 
piekļuvis tīmekļa vietnei vai citiem 
informācijas sabiedrības pakalpojumiem, 
izmantojot mobilo elektronisko ierīci, 
piemēram, mobilo tālruni. Par 
pakalpojumiem, kas tiek sniegti, 
izmantojot elektroniskus līdzekļus, nebūtu 
jāuzskata pakalpojumi, kurus nesniedz ar 
elektroniskās apstrādes/inventarizācijas 
sistēmām, piemēram, balss telefona vai 
telefaksa pakalpojumi, ārsta konsultācijas 
pa telefonu vai telefaksu, jurista 
konsultācijas pa telefonu vai telefaksu, 
tiešā tirdzniecība pa telefonu vai 
telefaksu.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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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 interaktīvai 
tīmekļa vietnei, kas piedāvā vienu pieejas 
punktu patērētājiem un tirgotājiem, kuri 
cenšas ārpustiesas kārtībā risināt strīdus, 
kas radušies e-komercijas darījumos. 
Platforma būtu jāizveido portālā „Tava 
Eiropa”, kas ir kopīgs pieejas punkts 
patērētājiem un tirgotājiem, kuri meklē 
palīdzību vai informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ar ODR platformas palīdzību būtu 
jādod iespēja patērētājiem un tirgotājiem 
iesniegt sūdzības, aizpildot elektronisku 
sūdzību veidlapu, kas pieejama visās 
oficiālajās Savienības valodās, un nosūtīt 
šīs sūdzības alternatīvas strīdu izšķiršanas 
(ADR) struktūrai, kas ir kompetenta 
izskatīt attiecīgo strīdu. ODR platformai 
vajadzētu būt sadarbspējīgai ar jau 
esošajām dalībvalstu ODR platformām. 
Sūdzību veidlapā būtu jāiekļauj vienīgi 
informācija, kas ir nepieciešama, lai 
noteiktu attiecīgās ADR struktūras. 
Platformai būtu jānodrošina iespēja ADR 
struktūrām un pusēm risināt strīdu 
izšķiršanu ODR platformā.
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Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Elektroniski savienojot Eiropas ODR 
platformu ar visām ADR struktūrām, par 
kurām Komisijai paziņots saskaņā ar 
17. panta 2. punktu Direktīvā …/…/ES 
[direktīva par patērētāju ADR] [Office of 
Publications insert reference number], 
vajadzētu nodrošināt ārpustiesas tiesību 
aizsardzības pilnīgu pārklājumu tiešsaistē 
attiecībā uz pārrobežu strīdiem, kas 
radušies, pārdodot preces vai sniedzot 
pakalpojumus tiešsaistē.

(16) Elektroniski savienojot Eiropas ODR 
platformu ar visām ADR struktūrām, par 
kurām Komisijai paziņots saskaņā ar 
17. panta 2. punktu Direktīvā …/…/ES 
[direktīva par patērētāju ADR] [Office of 
Publications insert reference number], 
vajadzētu nodrošināt ārpustiesas tiesību 
aizsardzības pilnīgu pārklājumu tiešsaistē 
attiecībā uz strīdiem, kas radušies, 
pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus 
tiešsaistē.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šī regula nekavē jebkuras esošo 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas struktūras 
darbību Savienībā. Tai nebūtu jākavē ADR 
struktūras nodarboties ar tādu pārrobežu
strīdu izšķiršanu tiešsaistē, kas tām ir 
iesniegti nevis caur ODR platformu, bet 
citādi.

(17) Šī regula nekavē jebkuras esošo 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas struktūras 
darbību Savienībā. Tai nebūtu jākavē ADR 
struktūras nodarboties ar tādu strīdu 
izšķiršanu tiešsaistē, kas tām ir iesniegti 
nevis caur ODR platformu, bet citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
18. apsvērums
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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 varētu sniegt 
patērētāju padomdevēju tīkls. Šai tīklā 
būtu jāiekļauj dalībvalstu kontaktpunkti, 
kuros darbojas patērētāju padomdevēji.

Or. en

Grozījums Nr. 10
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. 
Tāpēc nekas šajā regulā nedrīkstētu kavēt 
puses īstenot savas tiesības piekļūt tiesu 
sistēmai.

(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 
nav paredzētas, lai aizstātu tiesas 
procedūras, un tās nedrīkst izstrādāt 
šādam mērķim, tāpat tām nevajadzētu liegt 
tiesības patērētājiem vai tirgotājiem 
vērsties tiesā pēc tiesību aizsardzības. 
Tāpēc nekas šajā regulā nedrīkstētu kavēt 
puses īstenot savas tiesības piekļūt tiesu 
sistēmai.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai garantētu vienādus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai, ņemot 

svītrots
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vērā ODR platformas darbību, sūdzības 
iesniegšanas kārtību un sadarbību ODR 
koordinatoru tīklā. Minētās pilnvaras 
būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), 
ar ko nosaka normas un vispārīgus 
principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas 
īstenošanas pilnvaru izmantošanu . 
Konsultēšanās procedūra būtu jāizmanto, 
pieņemot īstenošanas aktus, kas attiecas 
uz elektronisko sūdzību veidlapu, ņemot 
vērā tās tehnisko raksturu. Pārbaudes 
procedūra būtu jāizmanto, pieņemot 
noteikumus par sadarbību starp ODR 
koordinatoriem tiešsaistes strīdu 
izšķiršanas koordinatoru tīklā.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Tā kā šīs regulas mērķus, proti, 
izveidot Eiropas tiešsaistes strīdu 
izšķiršanas platformu pārrobežu tiešsaistes 
strīdiem, uz kuriem attiecas kopēji 
noteikumi, ierosinātās rīcības mēroga un 
ietekmes dēļ nav iespējams pilnā mērā 
sasniegt dalībvalstīs, un tādēļ tie ir labāk 
sasniedzami Savienības līmenī, Savienība 
var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šī regula paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa 
sasniegšanai.

(25) Tā kā šīs regulas mērķus, proti, 
izveidot Eiropas tiešsaistes strīdu 
izšķiršanas platformu pārrobežu un 
iekšzemes tiešsaistes strīdiem, uz kuriem 
attiecas kopēji noteikumi, nav iespējams 
pilnā mērā sasniegt dalībvalstīs, un tādēļ tie 
ierosinātās rīcības mēroga un ietekmes dēļ
ir labāk sasniedzami Savienības līmenī, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šī regula paredz 
vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā 
mērķa sasniegšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 13
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 pārrobežu 
vai iekšzemes tiešsaistes preču pārdošanu 
vai pakalpojumu sniegšanu, izmantojot 
Direktīvai ...* atbilstošas alternatīvas strīdu 
izšķiršanas struktūras iejaukšanos un 
izmantojot Eiropas tiešsaistes strīdu 
izšķiršanas platformu.

_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet numuru Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par to 
strīdu alternatīvu izšķiršanu, kas saistīti ar 
patērētāju tiesību aizsardzību, un 
grozījumiem Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR).

Or. en

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
4. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) “tirgotājs” ir jebkura fiziska persona vai 
jebkura juridiska persona, kas var būt gan 
privāts vai valsts īpašums, kura rīkojas 
nolūkos, kas saistīti ar tirdzniecību, 
uzņēmējdarbību, amatniecību vai 
profesionālo darbību, tostarp ar kādas 
personas starpniecību, kura rīkojas tās 
vārdā;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Or. en

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
4. pants – d apakšpunkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pakalpojumus, kam ir materiāls raksturs 
pat tad, ja tie sniegti ar tādām 
elektroniskām ierīcēm kā automātiski 
naudas vai biļešu izsniegšanas aparāti 
(banknotes, dzelzceļa biļetes), pieeja ceļu 
tīkliem, autoparkiem u.c., par kuru 
izmantošanu iekasē samaksu pat tad, ja ir 
elektroniskas ierīces pie ieejas/izejas, kas 
kontrolē pieeju un/vai nodrošina 
maksājumu pareizību;

– pakalpojumus, kas sniegti ar tādām 
elektroniskām ierīcēm kā automātiski 
naudas vai biļešu izsniegšanas aparāti 
(banknotes, dzelzceļa biļetes), pieeja ceļu 
tīkliem, autoparkiem u.c., par kuru 
izmantošanu iekasē samaksu pat tad, ja ir 
elektroniskas ierīces pie ieejas/izejas, kas 
kontrolē pieeju un/vai nodrošina 
maksājumu pareizību;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
4. pants – d apakšpunkts – 2. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pakalpojumus, ko nesniedz ar 
elektroniskās apstrādes/inventarizācijas 
sistēmām, piemēram, balss telefona 
pakalpojumus, telefaksa avi teleksa 
pakalpojumus, pakalpojumus, ko sniedz pa 
balss telefonu vai faksu; ārsta 
konsultācijas pa telefonu vai telefaksu; 
jurista konsultācijas pa telefonu vai 
telefaksu; tiešo tirdzniecību pa telefonu 
vai telefaksu.

– pakalpojumus, ko nesniedz ar 
elektroniskās apstrādes/inventarizācijas 
sistēmām, piemēram, balss telefona 
pakalpojumus, telefaksa avi teleksa 
pakalpojumus, pakalpojumus, ko sniedz pa 
balss telefonu vai telefaksu;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
4. pants – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) “iekšzemes tiešsaistes preču 
pārdošana vai pakalpojumu sniegšana” ir 
preču pārdošana vai pakalpojumu 
sniegšana tiešsaistē, ja laikā, kad 
patērētājs pasūta šādas preces vai 
pakalpojumus, patērētājs ir tās pašas 
dalībvalsts rezidents, kurā reģistrēts 
tirgotājs;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
4. pants – g apakšpunkts – 1. daļa

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 strīdu izšķiršanai ārpustiesas 
kārtībā, izmantojot strīdu izšķiršanas 
struktūras iejaukšanos, kura iesaka vai 
piedāvā risinājumu vai saved kopā puses, 
lai atbilstīgi Direktīvas ...* 2. pantam 
palīdzētu rast izlīgumu, un par kuru 
Komisija ir informēta saskaņā ar 
17. panta 2. punktu;

_____________
* OV: lūdzu, ievietot numuru Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par to 
strīdu alternatīvu izšķiršanu, kas saistīti 
ar patērētāju tiesību aizsardzību, un 
grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 
un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par 
patērētāju ADR).

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
4. pants – g apakšpunkts – 2. 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

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija savā portālā „Tava Eiropa” 
izveido Eiropas platformu strīdu 
izšķiršanai tiešsaistē (“ODR platforma”).

Or. en

Grozījums Nr. 21
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) nodrošināt pusēm un ADR struktūrai 
iespēju veikt strīdu izšķiršanas procedūru 
tiešsaistē un bez maksas, izmantojot 
elektronisku lietu vadības instrumentu;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) nodrošināt iespēju izmantot 
elektronisku veidlapu, ar kuras palīdzību 
ADR struktūras nosūtīs informāciju, kas 
minēta 9. panta c) punktā;

(e) nodrošināt iespēju izmantot 
elektronisku veidlapu, ar kuras palīdzību 
ADR struktūras nosūtīs informāciju, kas 
minēta 9. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. ODR platformā elektroniski reģistrē 
alternatīvās strīdu izšķiršanas struktūras, 
par kurām Komisija ir informēta saskaņā ar 
17. panta 2. 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)], kuras saskaņā ar šo 
struktūru kompetences noteikšanai 
nepieciešamajiem elementiem, kas minēti 
16. panta 1. punktā 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)] un kuras, pamatojoties uz 
informāciju, kas izklāstīta elektroniskajā 
sūdzības iesniegšanas veidlapā, kas minēta 
3. punkta a) apakšpunktā, ir kompetentas 
izskatīt strīdus, uz kuriem attiecas šī 

4. ODR platformā elektroniski reģistrē 
alternatīvās strīdu izšķiršanas struktūras, 
par kurām Komisija ir informēta saskaņā ar 
17. panta 2. punktu Direktīvā ...*, kuras 
saskaņā ar šo struktūru kompetences 
noteikšanai nepieciešamajiem elementiem, 
kas minēti šīs direktīvas 16. panta 
1. punkta g) apakšpunktā, un pamatojoties 
uz informāciju, kas izklāstīta elektroniskajā 
sūdzību veidlapā, kas minēta 3. punkta 
a) apakšpunktā, ir kompetentas izskatīt 
strīdus, uz kuriem attiecas šī regula.
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regula.
_____________
* OV: lūdzu, ievietot numuru Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par to 
strīdu alternatīvu izšķiršanu, kas saistīti ar 
patērētāju tiesību aizsardzību, un 
grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 
un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par 
patērētāju ADR).

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus,
pieņem pasākumus attiecībā uz sīki 
izstrādātiem noteikumiem 3. punktā 
paredzēto funkciju izpildei. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
15. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

6. Komisija saskaņā ar 16. pantu pieņem
deleģētos aktus attiecībā uz noteikumiem 
3. punktā paredzēto funkciju izpildei. 

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koordinatoru tīkls strīdu izšķiršanai 
tiešsaistē

Patērētāju padomdevēju tīkls

Or. en
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Grozījums Nr. 26
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. Komisija nozīmē vienu ODR 
kontaktpunktu katrā dalībvalstī. Atbildība 
par ODR kontaktpunktiem tiek uzticēta 
Eiropas Patērētāju informēšanas centru 
tīklā iekļautajiem centriem. Katrā ODR 
kontaktpunktā darbojas vismaz divi 
tiešsaistes patērētāju padomdevēji
(turpmāk “patērētāju padomdevēji”).

Or. en

Grozījums Nr. 27
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. Patērētāju padomdevēji palīdz izšķirt 
strīdus, kas attiecas uz sūdzībām, kuras 
iesniegtas ODR platformā, veicot šādas 
funkcijas:

Or. en

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) sniedz informāciju par ODR 
platformas darbību, vajadzības gadījumā 
palīdzot sūdzības iesniedzējam izmantot 
elektronisko sūdzību veidlapu;
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Or. en

Grozījums Nr. 29
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) ja nepieciešams, sazinās ar 
kompetento ADR struktūru un pusēm 
nodrošina visu nepieciešamo informāciju 
un tulkojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 30
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) ja nevar noteikt kompetento ADR 
struktūru, palīdz pusēm rast izlīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) informē puses par to procedūru 
priekšrocībām un trūkumiem, kuras 
izmanto piedāvātās ADR struktūras.

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

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) iesniedz Komisijai un dalībvalstīm 
gada darbības pārskatu, kura pamatā ir to 
funkciju izpildes rezultātā iegūtā 
praktiskā pieredze;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) informē puses par to procedūru 
priekšrocībām un trūkumiem, kuras 
izmanto piedāvātās ADR struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 34
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 patērētāju 
padomdevēju tīklu (turpmāk “patērētāju 
padomdevēju tīkls”), kas sekmēs sadarbību 
starp patērētāju padomdevējiem un 
veicinās 2. punktā minēto funkciju izpildi.

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vismaz reizi gadā Komisija sasauc ODR 
koordinatoru tīkla dalībnieku sanāksmi, lai 
apmainītos ar labāko pieredzi un izskatītu 
jebkuras problēmas, kas radušās ODR 
platformas darbībā un kas atkārtojas.

4. Vismaz divreiz gadā Komisija sasauc 
patērētāju padomdevēju tīkla dalībnieku 
sanāksmi, lai apmainītos ar paraugpraksi
un izskatītu biežāk sastopamās problēmas
ODR platformas darbībā.

Or. en

Grozījums Nr. 36
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 pieņem
deleģētos aktus attiecībā uz noteikumiem 
par sadarbību starp patērētāju 
padomdevējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
7. 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. Sūdzības iesniedzēja sniegtajai 
informācijai ir jābūt pietiekamai, lai varētu 
noteikt kompetento ADR struktūru. Šo 
informāciju ievada elektroniskajā sūdzību 
veidlapā, kuras paraugs ir norādīts 
pielikumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ODR platforma pusēm sniedz 
informāciju par ADR struktūru vai 
struktūrām, kuras tā ir identificējusi kā 
kompetentas; ja ir pieejamas citas iespējas, 
attiecīgo dalībvalstu ODR koordinatori
sniedz pusēm sīkāku informāciju par 
dažādajām struktūrām, kas šādi 
identificētas, un konsultē puses par to 
procedūru priekšrocībām un trūkumiem, 
kuras izmanto katra no šīm ADR 
struktūrām, lai puses varētu izdarīt 
apzinātu izvēli.

3. ODR platforma pusēm sniedz 
informāciju par ADR struktūru vai 
struktūrām, kuras tā ir identificējusi kā 
kompetentas; ja ir pieejamas citas iespējas, 
attiecīgo dalībvalstu patērētāju 
padomdevēji sniedz pusēm sīkāku 
informāciju par dažādajām struktūrām, kas 
šādi identificētas, un konsultē puses par to 
procedūru priekšrocībām un trūkumiem, 
kuras izmanto katra no šīm ADR 
struktūrām, lai puses varētu izdarīt 
apzinātu izvēli.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus,
sīki izstrādās noteikumus par elektronisko 
sūdzību veidlapu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 
2. punktā paredzēto konsultēšanās 
procedūru.

5. Komisija saskaņā ar 16. pantu pieņem 
deleģētos aktus attiecībā uz tehniskiem 
noteikumiem par elektronisko sūdzību 
veidlapu. 

Or. en

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. ODR platformai iesniegto sūdzību 
apstrādā tikai tad, ja sūdzību veidlapā ir 
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aizpildīta. pilnībā aizpildītas visas vajadzīgās ailes.
Ja sūdzību veidlapa nav pilnībā aizpildīta, 
tās dalībvalsts patērētāju padomdevējs, 
kuru sūdzības iesniedzējs ir norādījis kā 
savu dzīvesvietas dalībvalsti, sazinās ar 
sūdzības iesniedzēju un piedāvā palīdzēt 
šo veidlapu pilnībā aizpildīt. Sūdzību 
veidlapa, kas nav pilnībā aizpildīta 
septiņu darba dienu laikā pēc tās 
iesniegšanas, tālāk netiks izskatīta.

Or. en

Grozījums Nr. 41
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 bez kavēšanās 
viegli uztveramā veidā un sūdzības 
iesniedzēja lietotajā valodā viņam dara 
zināmu turpmāk minēto informāciju, un šo 
informāciju valodā, kurā sastādīts līgums, 
pa e-pastu nosūta atbildētājam:

Or. en

Grozījums Nr. 42
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) sūdzību;

Or. en



PE487.752v01-00 24/44 PR\899153LV.doc

LV

Grozījums Nr. 43
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) visu kompetento ADR struktūru 
sarakstu, ja tādas ir noteiktas;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) informāciju, ka pusēm ir jāvienojas 
par vienu no noteiktajām ADR
struktūrām, lai varētu tai nosūtīt sūdzību, 
un ka, izvēloties šo ADR struktūru, puses 
apņemas tajā uzsākt strīdu izšķiršanas 
procedūru;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ODR kontaktpunkta nosaukumu un 
kontaktinformāciju patērētāja dzīves vietā 
un tirgotāja reģistrācijas vietā, kā arī īsu 
aprakstu par funkcijām, kas minētas 
6. panta 2. punkta a), b) un 
d) apakšpunktā;

(d) informāciju par to, ka sūdzība netiks 
tālāk apstrādāta, ja puses septiņu darba 
dienu laikā pēc ODR platformas 
uzaicinājuma saņemšanas nespēs 
vienoties par vienu kompetentu ADR 
struktūru vai ja neizdosies noteikt 
kompetentu ADR struktūru,

Or. en
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Grozījums Nr. 46
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;

(e) ODR kontaktpunkta nosaukumu un 
kontaktinformāciju patērētāja dzīvesvietā 
un tirgotāja reģistrācijas vietā, kā arī īsu 
aprakstu par funkcijām, kas minētas 
6. panta 2. punkta a), b), d) un 
f) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 47
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)].

(f) uzaicinājumu patērētājam atbilstīgi 
2. panta b) apakšpunktam septiņu darba 
dienu laikā pēc ODR platformas 
uzaicinājuma saņemšanas no sniegtā 
saraksta izvēlēties vienu vai vairākas ADR 
struktūras, turklāt šajā uzaicinājumā arī 
tiek norādīts, ka patērētājam šāda izvēle 
nav obligāta, un tiek sniegta informācija 
par citām tiesību aizsardzības iespējām, 
tostarp iespēja vispirms sazināties ar 
tirgotāju;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts



PE487.752v01-00 26/44 PR\899153LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) informāciju par to, ka, patērētājam 
izvēloties to struktūru, 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)], 
platforma sūdzību automātiski nosūtīs šai 
ADR struktūrai.

(g) uzaicinājumu tirgotājam atbilstīgi 
2. panta b) apakšpunktam septiņu darba 
dienu laikā pēc ODR platformas 
uzaicinājuma saņemšanas no sniegtā 
saraksta izvēlēties vienu vai vairākas ADR 
struktūras, ja neviena no šīm struktūrām 
neatbilst struktūrai, kuru tirgotājs bija 
apņēmies izmantot saskaņā ar 10. panta 
1. punktu Direktīvā ...*, turklāt šajā 
uzaicinājumā tiek sniegta informācija par 
citām tiesību aizsardzības iespējām, 
tostarp iespēja vispirms sazināties ar 
patērētāju;
_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet numuru Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par to 
strīdu alternatīvu izšķiršanu, kas saistīti ar 
patērētāju tiesību aizsardzību, un 
grozījumiem Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR).

Or. en

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) informāciju par to, ka, patērētājam 
izvēloties to struktūru, kuru tirgotājs bija 
apņēmies izmantot saskaņā ar 10. panta 
1. punktu Direktīvā ...*, ODR platforma 
sūdzību automātiski nosūtīs šai ADR 
struktūrai.
_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet numuru Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par to 
strīdu alternatīvu izšķiršanu, kas saistīti 
ar patērētāju tiesību aizsardzību, un 
grozījumiem Direktīvā 2009/22/EK 
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(Direktīva par patērētāju ADR).

Or. en

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) tās reglamentu vai attiecīgā 
gadījumā — elektronisko saiti uz to;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 52
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 septiņu darba dienu laikā no 
ODR platformas uzaicinājuma 
saņemšanas dienas ODR platformai 
neatbild vai nevienojas par vienu 
kompetentu ADR struktūru, sūdzību tālāk 
neapstrādā. Patērētāju padomdevējs 
sazinās ar sūdzības iesniedzēju un viņu
informē par citiem tiesību aizsardzības 
līdzekļiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja patērētājs izvēlas to ADR struktūru, 
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)], vai ja puses izvēlējušās 
vienu un to pašu ADR struktūru, platforma 
sūdzību automātiski nosūtīs šai ADR 
struktūrai.

5. Ja patērētājs izvēlas to ADR struktūru, 
kuru tirgotājs bija apņēmies izmantot 
saskaņā ar 10. panta 1. punktu Direktīvā 
...*, vai ja puses izvēlējušās vienu un to 
pašu ADR struktūru, ODR platforma 
sūdzību bez kavēšanās automātiski nosūta
šai ADR struktūrai.

_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet numuru Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par to 
strīdu alternatīvu izšķiršanu, kas saistīti ar 
patērētāju tiesību aizsardzību, un 
grozījumiem Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR).

Or. en

Grozījums Nr. 54
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 
automātiski nosūtīs sūdzību minētajai ADR 
struktūrai.

6. Ja puses vienojas par vairākām ADR 
struktūrām, patērētājam lūdz izvēlēties 
vienu no šīm struktūrām. ODR platforma 
bez kavēšanās automātiski nosūta sūdzību 
minētajai ADR struktūrai.
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Or. en

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) pabeidz strīda izšķiršanas procedūru 
90 dienu laikā no dienas, kad ADR 
struktūra saņēmusi sūdzību. Sarežģītu 
strīdu gadījumā ADR struktūra minēto 
laikposmu var pagarināt;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

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) bez kavēšanās ODR platformai nosūta 
šādu informāciju:

Or. en



PE487.752v01-00 30/44 PR\899153LV.doc

LV

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) sūdzības saņemšanas datumu un strīda 
priekšmetu;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) prasību pēc papildu informācijas vai 
tulkojuma saistībā ar attiecīgajiem 
dokumentiem, kas jāsaņem no pusēm;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) strīda izšķiršanas procedūras beigu 
datumu un iznākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa
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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

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a ODR platforma bez kavēšanās strīda 
pusēm un kompetentajai ADR struktūrai 
nosūta 1. punkta b) apakšpunktā minēto 
attiecīgo informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
9. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja strīda izšķiršanas procedūrā lietotā 
valoda sakrīt ar sūdzības iesniedzēja 
valodu, ADR struktūra var izvēlēties šo 
procedūru veikt, neizmantojot ODR 
platformu. Šādos gadījumos 9. panta 
1.a punktu nepiemēro.
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Or. en

Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija veic pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai izveidotu un uzturētu elektronisku 
datubāzi, kurā tā glabās informāciju, kas 
apstrādāta saskaņā ar 5. panta 3. punktu un 
9. panta c) apakšpunktu.

Komisija veic pasākumus, kas vajadzīgi, 
lai izveidotu un uzturētu elektronisku 
datubāzi, kurā tā glabās informāciju, kas 
apstrādāta saskaņā ar 5. panta 3. punktu un 
9. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 65
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 patērētāju padomdevējiem, 
ciktāl tas ir nepieciešams 6. panta 
3. punktā minētajos nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijai ir pieejama informācija, kuru 
apstrādā saskaņā ar 9. pantu, lai uzraudzītu 

2. Komisijai ir pieejama informācija, kuru 
apstrādā saskaņā ar 9. pantu, lai uzraudzītu 
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ODR platformas izmantošanu un darbību 
un sagatavotu 17. pantā minētos 
ziņojumus. Tā apstrādā platformas lietotāju 
personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams 
platformas darbībai un uzturēšanai, kā arī 
lai uzraudzītu, kā platformu lieto ADR 
struktūras un ODR koordinatori.

ODR platformas izmantošanu un darbību 
un sagatavotu 17. pantā minētos 
ziņojumus. Tā apstrādā platformas lietotāju 
personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams 
platformas darbībai un uzturēšanai, kā arī 
lai uzraudzītu, kā platformu lieto ADR 
struktūras un patērētāju padomdevēji.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Personas datus, kas saistīti ar strīdu, 
uzglabā 1. punktā minētajā datubāzē tikai 
uz laiku, kas vajadzīgs, lai sasniegtu 
mērķus, kādiem tie apkopoti, un 
nodrošinātu, ka datu subjektiem ir iespēja 
piekļūt saviem personas datiem, lai 
īstenotu savas tiesības; tos automātiski dzēš 
vēlākais 6 mēnešu laikā pēc dienas, kad 
ODR platformai saskaņā ar 9. panta 
c) apakšpunkta iii) daļu ir paziņots par 
strīda noslēgšanu. Iepriekš minēto 
uzglabāšanas laiku piemēro arī personas 
datiem, ko valsts datnēs uzglabā ADR 
struktūra vai ODR koordinators, kas 
izskatīja attiecīgo strīdu, izņemot 
gadījumus, kad ADR piemērotie 
procedūras noteikumi vai jebkādi īpaši 
attiecīgās valsts tiesību akti paredz ilgāku 
uzglabāšanas laiku.

3. Personas datus, kas saistīti ar strīdu, 
uzglabā 1. punktā minētajā datubāzē tikai 
uz laiku, kas vajadzīgs, lai sasniegtu
mērķus, kādiem tie apkopoti, un 
nodrošinātu, ka datu subjektiem ir iespēja 
piekļūt saviem personas datiem, lai 
īstenotu savas tiesības; tos automātiski dzēš 
vēlākais 6 mēnešu laikā pēc dienas, kad 
ODR platformai saskaņā ar 9. panta 
c) apakšpunkta iii) daļu ir paziņots par 
strīda noslēgšanu. Iepriekš minēto 
uzglabāšanas laiku piemēro arī personas 
datiem, ko valsts datnēs uzglabā ADR 
struktūra vai patērētāju padomdevējs, kas 
izskatīja attiecīgo strīdu, izņemot 
gadījumus, kad ADR piemērotie 
procedūras noteikumi vai jebkādi īpaši 
attiecīgās valsts tiesību akti paredz ilgāku 
uzglabāšanas laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katru ODR koordinatoru un katru ADR 
struktūru uzskata par personas datu 
apstrādātāju, atbilstīgi 2. panta 
d) apakšpunktam Direktīvā 95/46/EK, 
attiecībā uz datu apstrādes darbībām 
saskaņā ar šo regulu, un tās ir atbildīgas, lai 
nodrošinātu, ka šīs darbības atbilst datu 
aizsardzības noteikumiem, kas noteikti 
valsts tiesību aktos, kuri pieņemti saskaņā 
ar Direktīvu 95/46/EK. Attiecībā uz šajā 
regulā paredzētajiem pienākumiem un ar to 
saistīto personas datu apstrādi Komisiju 
uzskata par personu, kas atbildīga par datu 
apstrādi, atbilstīgi Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 2. panta d) apakšpunktam.

4. Katru patērētāju padomdevēju un katru 
ADR struktūru uzskata par personas datu 
apstrādātāju, atbilstīgi 2. panta 
d) apakšpunktam Direktīvā 95/46/EK, 
attiecībā uz datu apstrādes darbībām 
saskaņā ar šo regulu, un tās ir atbildīgas, lai 
nodrošinātu, ka šīs darbības atbilst datu 
aizsardzības noteikumiem, kas noteikti 
valsts tiesību aktos, kuri pieņemti saskaņā 
ar Direktīvu 95/46/EK. Attiecībā uz šajā 
regulā paredzētajiem pienākumiem un ar to 
saistīto personas datu apstrādi Komisiju 
uzskata par personu, kas atbildīga par datu 
apstrādi, atbilstīgi Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 2. panta d) apakšpunktam.

Or. en

Grozījums Nr. 69
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. Patērētāju padomdevēju un ADR 
struktūru pienākums ir ievērot dienesta 
noslēpumu vai citas līdzvērtīgas prasības 
attiecībā uz konfidencialitāti, kas noteiktas 
valsts tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija veic attiecīgus tehniskos un 
organizatoriskos pasākumus, lai 
nodrošinātu saskaņā ar šo regulu 

2. Komisija veic attiecīgus tehniskos un 
organizatoriskos pasākumus, lai 
nodrošinātu saskaņā ar šo regulu 
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apstrādātās informācijas drošību, tostarp 
atbilstīgu datu piekļuves kontroli, drošības 
plānu un drošības starpgadījumu 
pārvaldību saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 22. pantu.

apstrādātās informācijas drošību, tostarp 
atbilstīgu datu piekļuves kontroli, drošības 
plānu, novērtējumu par ietekmi uz 
privātumu, kā arī drošības starpgadījumu
pārvaldību saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 22. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 71
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. Ziņojumā jābūt ietvertai 
elektroniskai saitei 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. 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. Ziņojumā jābūt ietvertai 
elektroniskai saitei 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.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šajā pantā minēto patērētājiem 
paredzēto informāciju norāda turpat, kur 



PE487.752v01-00 36/44 PR\899153LV.doc

LV

tirgotāju tīmekļa vietnes, lai patērētājiem 
būtu iespēja gūt pārskatu par visām 
savām tiesībām šajā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenošanas akti svītrots
1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 
182/2011 nozīmē.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.
3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. Ja 
komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā 
procedūrā, šādu procedūru beidz bez 
rezultāta tad, ja atzinuma sniegšanai 
noteiktajā termiņā tā nolemj komitejas 
priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas 
locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 7. panta 4. punktā minētās pilnvaras 
deleģē uz nenoteiktu laiku, sākot ar [Office 
of Publications insert same date as in Art. 
18(1) = date of entry into force of this 

2. Pilnvaras pieņemt 5. panta 6. punktā, 
6. panta 5. punktā un 7. panta 4. punktā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir
uz nenoteiktu laiku no ... * .
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Regulation], kad stājas spēkā šī regula.
_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās dienu.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 7. panta 4. punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neietekmē jau spēkā esošu deleģētu aktu 
spēkā esamību.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 5. panta 6. punktā, 6. 
panta 5. punktā un 7. panta 4. punktā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neietekmē jau spēkā esošu deleģētu aktu 
spēkā esamību.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
Pielikums– 1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija, kas jāsniedz aizpildot 
elektronisko sūdzības iesniegšanas
veidlapu

Elektroniskās sūdzību veidlapas paraugs

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) Norādījums par to, vai sūdzības 
iesniedzējs ir patērētājs vai tirgotājs*.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Patērētāja vārds, e-pasts un 
ģeogrāfiskā adrese.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
Pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Tirgotāja nosaukums/vārds, adrese, e-
pasts, ģeogrāfiskā adrese un tīmekļa 
vietne.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
Pielikums – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) Preču vai pakalpojumu veids, uz kuru 
attiecas sūdzība*.
(*) izvēlēties no piedāvātā saraksta

Or. en

Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
Pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Preču vai pakalpojumu veids, uz kuru 
attiecas sūdzība.

(5) Patērētāja valoda**

(**) iespēja no piedāvātā saraksta 
izvēlēties vairāk nekā vienu valodu

Or. en

Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
Pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Apsvērumi, kuri ir sūdzības pamatā. (6) Saziņas metode, ar kuru preces vai 
pakalpojumi tika piedāvāti, un saziņas 
metode, ar kuras palīdzību bija veikts 
pasūtījums*.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
Pielikums – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta laikā, 
kad preces vai pakalpojumi tika pasūtīti.

(7) Attiecīgā gadījumā filiāles, aģentūras 
vai cita uzņēmuma atrašanās vieta, ja 
tirgotāja piedāvājums vai preču vai 
pakalpojumu piegāde tiek veikta vai to 
paredzēts veikt filiāles, aģentūras vai cita 
uzņēmuma darbības rezultātā.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
Pielikums – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saziņas metode, ar kuru preces vai 
pakalpojumus piedāvā, un saziņas 
metode, ar kuras palīdzību bija veikts 
pasūtījums.

(8) Līguma valoda, vai, ja tas nav zināms, 
tīmekļa vietnē lietotā valoda;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
Pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Attiecīgā gadījumā filiāles, aģentūras 
vai cita uzņēmuma atrašanās vieta, ja 
tirgotāja piedāvājums vai preču vai 
pakalpojumu piegāde tiek veikta vai to 
paredzēts veikt filiāles, aģentūras vai cita 
uzņēmuma darbības rezultātā.

(9) ADR struktūras, kuras tirgotājs ir 
apņēmies izmantot [ja zināms].

Or. en
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Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
Pielikums – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Līguma valoda. (10) Apsvērumi, kuri ir sūdzības pamatā 
[sūdzības apraksts, līdz 1000 vārdiem].

Or. en

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
Pielikums – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ADR struktūras, kuras tirgotājs ir 
apņēmies izmantot saskaņā ar 10. panta 
1. punktu Direktīvā …./…./ES [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)], ja tās ir zināmas.

(11) Pielikumi

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikuma projekta mērķis ir izveidot Eiropas platformu strīdu izšķiršanai 
tiešsaistē (“ODR platformu”). Tā būs interaktīva tīmekļa vietne, kas piedāvās vienu pieejas 
punktu patērētājiem un tirgotājiem, kuri cenšas ārpustiesas kārtībā risināt strīdus, kas radušies 
pārrobežu tiešsaistes darījumos — vienā dalībvalstī reģistrēta tirgotāja preču pārdošanā vai 
pakalpojumu sniegšanā citā dalībvalstī dzīvojošam patērētājam. Platforma būs bezmaksas un 
pieejama visās ES oficiālajās valodās.
Šis priekšlikums ir jāaplūko kopā ar priekšlikuma projektu direktīvai par patērētāju strīdu 
alternatīvu izšķiršanu (ADR direktīva). Šis direktīvas projekts paredz paplašināt patērētāju 
tiesiskās aizsardzības iespējas, nodrošinot, ka visas patērētāju sūdzības var iesniegt ADR
struktūrai (piemēram, šķīrējtiesnesim, samierinātājam, ombudam vai apelācijas padomei), lai 
panāktu ārpustiesas izlīgumu. 

ODR platforma spēs noteikt kompetento ADR struktūru, kas atrodas ADR direktīvas darbības 
jomā, un pusēm sniegt pamatinformāciju par attiecīgo struktūru (maksa, procedūras valoda(-
s), procedūras iznākuma saistošais/nesaistošais raksturs). Pēc tam, kad puses ir vienojušās, 
kura ADR struktūra izskatīs sūdzību, platforma to automātiski nosūtīs attiecīgajai ADR
struktūrai, kas centīsies atrisināt strīdu 30 dienu laikā, piemērojot savu reglamentu. Tiek 
pieņemts, ka tirgotājs ir vienojies izmantot ADR, ja saskaņā ar ADR direktīvā minētajiem 
noteikumiem par patērētājiem paredzēto informāciju tas savā tīmekļa vietnē ir norādījis, ka 
izmantos attiecīgo ADR struktūru. 
Šī platforma nodrošinās pusēm un ADR struktūrai iespēju veikt strīdu izšķiršanas procedūru 
tiešsaistē. Tiks izveidots ODR koordinatoru tīkls, lai palīdzētu atrisināt strīdus, kas iesniegti, 
izmantojot ODR platformu.

Regulas darbības joma

Jūsu referente atbalsta regulas pamatprincipu — katrā tautsaimniecības nozarē darīt pieejamas 
brīvprātīgas ADR struktūras, kas veicinātu patērētāju tiesību aizsardzību. 

Jūsu referente atzinīgi vērtē to, ka regulas projekts attiecas uz sūdzībām, ko iesnieguši ne tikai 
patērētāji, bet arī tirgotāji. Lai arī referente piekrīt, ka pēc statistikas datiem lielāko daļu 
sūdzību iesniegs tieši patērētāji, ir svarīgi, lai šī iespēja būtu pieejama arī tirgotājiem, 
piemēram, kad patērētājs nemaksā vai atsakās pieņemt piegādātās preces. Tam ir vēl lielāka 
nozīme, ņemot vērā, ka direktīvas projektā paredzētās ADR sistēmas ir brīvprātīgas un tādēļ ir 
ļoti svarīgi, lai regulējums rosinātu tirgotājus izmantot ADR.   

Tomēr referente pauž nožēlu, ka regulas projektu piemēro vienīgi strīdiem, kas radušies 
pārrobežu tiešsaistes darījumos — vienā dalībvalstī reģistrēta tirgotāja preču pārdošanā vai 
pakalpojumu sniegšanā citā dalībvalstī dzīvojošam patērētājam. 
Referente mudina deputātus rast vērienīgāku risinājumu par to, kas paredzēts regulas projektā, 
un ierosina paplašināt regulas darbības jomu, iekļaujot arī strīdus, kas radušies iekšzemes 
tiešsaistes darījumos, jo patērētājiem, veicot tiešsaistes darījumus, bieži vien nav skaidrs, vai 
viņi iegādājas produktus vai pakalpojumus citā valstī.
Turklāt interneta ekonomikas dzinējspēks ir tā sauktais tīkla efekts (piemēram, jo vairāk tiek 
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lietotas „Google” vai „Facebook” sistēmas, jo izdevīgāk tas ir lietotājiem); tātad jo vairāk 
sūdzību lietotāji iesniedz ODR platformai, jo vairāk ADR struktūras un tirgotāji ir ieinteresēti 
sadarboties ar to, labā nozīme izveidojot zināmu „apburto loku”, kas sniegs labumu 
patērētājiem, veicinās e-komerciju un uzlabos mazumtirdzniecības iekšējā tirgus darbību. Tā 
kā ar platformas izveidi saistītās izmaksas nav atkarīgas no tās apjoma, šī tīkla pievienotā 
vērtība tiks sasniegta, īpaši nepalielinot paplašinātas platformas darbības izmaksas.  

Koordinatoru nozīme

Jūsu referente norāda, ka regulas projektā ODR koordinatoru (kurus viņa paredz pārsaukt par 
„patērētāju padomdevējiem”) tīkla nozīme ir visai ierobežota. Ir paredzēts, ka šie ODR
patērētāju padomdevēji iesaistīsies vienīgi galējos gadījumos, kad strīdu nevar atrisināt ar 
platformas palīdzību, lai informētu patērētājus par citiem tiesību aizsardzības līdzekļiem. Viņi 
arī pēc pieprasījuma atvieglos saziņu starp pusēm un kompetento ADR struktūru. Turklāt 
patērētāju padomdevēji izstrādās platformas gada darbības pārskatu.

Tas tieši izriet no regulas projektam raksturīgajām pretrunām — tas, ka platforma būs IT rīks, 
ko pārvalda Eiropas Komisija Briselē, savukārt platformas koordinatori atradīsies dalībvalstīs. 

Referente prasa piešķirt patērētāju padomdevējiem lielāku lomu, lai sūdzības iesniedzēji ar 
viņiem varētu sazināties jebkurā sūdzības izskatīšanas procesa posmā. Viņi būtu tieši 
jāiesaista platformas darbībā, un viņiem vajadzētu būt pieejamiem, lai atbalstītu patērētājus no 
sūdzības veidlapas aizpildīšanas brīža. Patērētāju padomdevēji palīdzēs pusēm izvēlēties ADR
struktūru, ja ODR platforma ir norādījusi vairākas šādas struktūras. Viņi arī var palīdzēt 
atrisināt ar valodu un tulkošanu saistītās problēmas, ja strīdam ir pārrobežu raksturs. Papildus 
patērētājiem sniegtajai palīdzībai par ODR platformas izmantošanu patērētāju padomdevējiem 
būtu viņiem jāsniedz vispārēja informācija par patērētāju tiesībām un jāiesaka citas rīcības 
iespējas, piemēram, iespēja sazināties ar tirgotāju, uzsākt tiesvedību u.c. Ja nav iespējams 
noteikt kompetento ADR struktūru, patērētāju padomdevēji arī kalpos kā pēdējā instance, 
palīdzot pusēm rast izlīgumu. 

Eiropas Patērētāju informēšanas centru nozīme

Regulas projekts paredz, ka atbildību par koordinatoriem uzticētajiem pienākumiem 
dalībvalstis var nodot Eiropas Patērētāju informēšanas centru tīklam, patērētāju organizācijām 
vai jebkurai citai struktūrai. Referente vēlētos vērst uzmanību uz to, ka Eiropas Patērētāju 
informēšanas centri ir minēti EP un Padomes Lēmumā 1926/2006, ar ko izveido patērētāju 
tiesību aizsardzības programmu 2007.–2013. gadam, un ka šie centri jau sniedz informāciju 
un atbalstu patērētājiem, lai viņi varētu īstenot savas tiesības un gūt iespēju izmantot 
pienācīgu strīdu izšķiršanas kārtību.

Šajā sakarībā būtu lietderīgi grozīt regulas projektu, lai noteiktu, ka patērētāju padomdevēji 
atradīsies Eiropas Patērētāju informēšanas centros. Eiropas Patērētāju informēšanas centru 
nozīmes palielināšana šādā veidā būs liels solis ceļā uz „vienas pieturas aģentūras” izveidi 
attiecībā uz visiem ES pilsoņu jautājumiem. Lai to panāktu, referente ierosina ODR platformu 
izveidot Eiropas Komisijas portālā „Tava Eiropa”, kas sniedz praktisku palīdzību un padomus 
attiecībā uz ES pilsoņu tiesībām. 
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Termiņi

Referente vēlētos atgādināt vispārzināmo principu „tiesvedības vilcināšana ir taisnīguma 
noliegšana” (“delayed justice is justice denied”) un norāda, ka noteikumos par sūdzību 
apstrādi un nosūtīšanu nav noteikti termiņi laikposmā starp sūdzības aizpildīšanu ODR
platformā un to, kad platforma sūdzību nosūta attiecīgajai ADR struktūrai, vai, gadījumā, ja 
patērētājs un tirgotājs nevar vienoties par šīs struktūras izvēli, brīdi, kad sūdzība netiek 
izskatīta tālāk. Tādēļ tiek ierosināts noteikt septiņu darba dienu termiņu, kurā platformai 
sūdzība ir jāapstrādā. Ierosinātās izmaiņas papildina citi grozījumi, lai precizētu un optimizētu 
ODR platformas darba plūsmu. 

To ņemot vērā, referente uzskata, ka būtu attiecīgi jāgroza ADR struktūrai paredzētais 
30 dienu laikposms strīdu izšķiršanai. Tā vietā atbilstīgi ADR direktīvas noteikumiem tiek 
ierosināts strīdu izšķiršanai paredzēto laikposmu pagarināt līdz 90 dienām. Šis laikposms 
sāksies ar dienu, kad ADR struktūra saņem attiecīgo sūdzību.

Datu aizsardzība

Referente vēlas atgādināt par Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu, kurā tas ir 
atzinīgi vērtējis datu aizsardzības principu iekļaušanu regulas tekstā, jo īpaši 11. pantā 
minētajiem nolūka un pieejamības ierobežojumiem, uzglabāšanas perioda ierobežojumiem un 
drošības pasākumiem. Referente papildus ierosina, ka šos datus sniedz patērētāju 
padomdevējiem tikai nepieciešamības gadījumā un ka Komisija veic novērtējumus par 
ietekmi uz privātumu. 

Īstenošanas akti un deleģētie akti

Referente saprot, ka Komisijai ir vajadzīgas pietiekamas manevrēšanas iespējas šā jaunā 
instrumenta izveidei un praktiskai īstenošanai.

Tomēr, lai nodrošinātu, ka Eiropas Parlaments pilda savu uzraudzītāja uzdevumu patērētāju 
interešu aizstāvībai, tiek ierosināts Komisijas prasītās īstenošanas pilnvaras attiecībā uz i) 
platformas funkcijām, ii) noteikumiem par sadarbību starp ODR koordinatoriem un iii) 
noteikumiem par elektronisko sūdzību veidlapu aizstāt ar deleģētajiem aktiem.

Referente ir īpaši nobažījusies par ODR platformas tulkošanas iespējām un vēlas nodrošināt 
to, ka tā pienācīgi darbojas visās valodu kombinācijās. Viņa arī vēlas nodrošināt, ka 
patērētājiem pieejamā platformas saskarne (t.i., elektroniskā sūdzību veidlapa) viņiem ir viegli 
saprotama un lietojama. Labākais veids, kā sasniegt šos mērķus, ir nodrošināt, ka Parlaments 
saglabā veto tiesības attiecībā uz Komisijas priekšlikumiem šajā jautājumā.


