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Grozījums Nr. 1
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
Ba apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

B.a tā kā e-komercija ir īpaši noderīga 
lauku apvidu, attālu un perifēru reģionu 
iedzīvotājiem, kuriem varētu nebūt citu 
iespēju tik ērti un par tādu cenu saņemt 
plašas izvēles preces;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
Bb apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

B.b tā kā nesenās ekonomikas krīzes laikā 
e-komercija ir turpinājusi augt un radīt 
darbavietas, kā arī sniegt iespēju 
uzņēmumiem uzturēt ekonomisko darbību 
un patērētājiem — izmantot lielākas 
izvēles un labāku cenu priekšrocības;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Lara Comi

Atzinuma projekts
C apsvērums
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Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā pārrobežu e-komercija sniedz 
nozīmīgas priekšrocības ES 
uzņēmējsabiedrībām, īpaši MVU, ar ko var 
nodrošināt novatoriskus, augstas kvalitātes 
pakalpojumus, kuri ir atbilstīgi patērētāju
vajadzībām visā Eiropas tiešsaistes iekšējā 
tirgū, nostiprināt to stāvokli un saglabāt 
konkurētspēju pasaules mērogā; 

C. tā kā pārrobežu e-komercija sniedz 
nozīmīgas priekšrocības ES 
uzņēmējsabiedrībām, īpaši MVU, ar ko var 
nodrošināt novatoriskus, augstas kvalitātes 
pakalpojumus un produktus, kuri ir 
atbilstīgi patērētāju vajadzībām visā 
Eiropas tiešsaistes iekšējā tirgū, nostiprināt 
to stāvokli un saglabāt konkurētspēju 
pasaules mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
Ca apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

C.a tā kā digitālās vides attīstība un 
iekšējā tirgus izveide IST jomā sniedz 
reālu iespēju jaunu darbavietu radīšanā 
un sekmē tiešsaistes uzņēmumu izveidi, 
īpaši tām personām, kuras kļuvušas par 
bezdarbniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
Ca apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

C.a tā kā e-komercija patlaban ir 
nozīmīga formālās ekonomikas daļa un tā 
kā uzņēmēji un patērētāji aizvien vairāk 
iekļaujas gan tiešsaistes, gan nesaistes 
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komercdarbībā, gūstot priekšrocības;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
D apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā joprojām ir vairāki nopietni 
strukturāli un reglamentējoši šķēršļi, kas 
traucē Eiropas iekšējam e-komercijas 
tirgum pilnībā funkcionēt, piemēram, 
dalībvalstu noteikumu sadrumstalotība 
attiecībā uz patērētāju aizsardzības 
noteikumiem un noteikumiem par PVN, 
atkritumu pārstrādes maksu un citām 
nodevām; 

D. tā kā joprojām ir vairāki nopietni 
strukturāli un reglamentējoši šķēršļi, kas 
traucē Eiropas iekšējam e-komercijas 
tirgum pilnībā funkcionēt, piemēram, 
dalībvalstu noteikumu sadrumstalotība 
attiecībā uz patērētāju aizsardzības 
noteikumiem un noteikumiem par PVN, 
atkritumu pārstrādes maksu un citām 
nodevām, kā arī to noteikumu ļaunprātīga 
izmantošana, kas regulē ekskluzīvas un 
selektīvas sadales nolīgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Lara Comi

Atzinuma projekts
Da apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

D.a  tā kā pārrobežu starpuzņēmumu e-
komercija var sekmēt Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēju, ļaujot tiem visā iekšējā 
tirgū (kurā veidojas arī apjomradīti 
ietaupījumi) viegli piekļūt resursu 
komponentiem, pakalpojumiem un 
zinātībai; turklāt pārrobežu 
starpuzņēmumu e-komercija sniedz 
iespēju uzņēmumiem, jo īpaši MVU, 
izvērst starptautiskā mērogā patērētāju 
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loku, netērējot līdzekļus ieguldījumiem 
fiziskai pārstāvībai citā dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Lena Ek

Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā, lai gan internets ir visstraujāk 
augošais mazumtirdzniecības kanāls un e-
komercija aizvien vairāk paplašinās 
dalībvalstu līmenī, tomēr atšķirības starp 
vietējo un pārrobežu e-komerciju ES kļūst 
arvien lielākas, un Eiropas patērētāji un 
jo īpaši patērētāji mazākās ES 
dalībvalstīs, izdarot izvēli, saskaras ar 
ģeogrāfiska, tehniska un organizatoriska 
rakstura ierobežojumiem; 

E. tā kā internets ir visstraujāk augošais 
mazumtirdzniecības kanāls un e-komercija 
aizvien vairāk paplašinās dalībvalstu 
līmenī; 

Or. sv

Grozījums Nr. 9
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā, lai gan internets ir visstraujāk 
augošais mazumtirdzniecības kanāls un e-
komercija aizvien vairāk paplašinās 
dalībvalstu līmenī, tomēr atšķirības starp 
vietējo un pārrobežu e-komerciju ES kļūst 
arvien lielākas, un Eiropas patērētāji un jo
īpaši patērētāji mazākās ES dalībvalstīs, 
izdarot izvēli, saskaras ar ģeogrāfiska, 
tehniska un organizatoriska rakstura 
ierobežojumiem;

E. tā kā, lai gan internets ir visstraujāk 
augošais mazumtirdzniecības kanāls un e-
komercija aizvien vairāk paplašinās 
dalībvalstu līmenī, tomēr atšķirības starp 
vietējo un pārrobežu e-komerciju ES kļūst 
arvien lielākas, un Eiropas patērētāji dažās
ES dalībvalstīs, izdarot izvēli, saskaras ar 
ģeogrāfiska, tehniska un organizatoriska 
rakstura ierobežojumiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 10
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka prioritāram uzdevumam 
vajadzētu būt administratīvo un 
reglamentējošo šķēršļu novēršanai 
pārrobežu e-komercijas jomā, ieviešot 
vienotus noteikumus patērētājiem un 
uzņēmējiem visās 27 ES dalībvalstīs, ar ko 
radītu labvēlīgu viendabīgu digitālu vidi, 
nodrošinātu juridisku skaidrību gan 
uzņēmumiem, gan patērētājiem, 
vienkāršotu procedūras, samazinātu 
izdevumus, kas saistīti ar atbilstības 
nodrošināšanu, mazinātu negodīgu 
konkurenci un sekmētu ES e-komercijas 
iespējas; tālab svarīga nozīme var būt 
tādu likumdošanas instrumentu 
vienveidīgai interpretācijai un 
piemērošanai kā Patērētāju tiesību 
direktīva, Pakalpojumu direktīvas 
(Direktīva 2006/123/EK) 20. panta 
2. punkts un Negodīgas komercdarbības 
direktīva (2005/29/EK);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 11
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka prioritāram uzdevumam 
vajadzētu būt administratīvo un 
reglamentējošo šķēršļu novēršanai 

1. uzskata, ka prioritāram uzdevumam 
vajadzētu būt administratīvo un 
reglamentējošo šķēršļu novēršanai 
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pārrobežu e-komercijas jomā, ieviešot 
vienotus noteikumus patērētājiem un 
uzņēmējiem visās 27 ES dalībvalstīs, ar ko 
radītu labvēlīgu viendabīgu digitālu vidi, 
nodrošinātu juridisku skaidrību gan 
uzņēmumiem, gan patērētājiem, 
vienkāršotu procedūras, samazinātu 
izdevumus, kas saistīti ar atbilstības 
nodrošināšanu, mazinātu negodīgu 
konkurenci un sekmētu ES e-komercijas 
iespējas; tālab svarīga nozīme var būt tādu 
likumdošanas instrumentu vienveidīgai 
interpretācijai un piemērošanai kā 
Patērētāju tiesību direktīva, Pakalpojumu 
direktīvas (Direktīva 2006/123/EK) 
20. panta 2. punkts un Negodīgas 
komercdarbības direktīva (2005/29/EK);

pārrobežu e-komercijas jomā, ieviešot 
vienotus noteikumus patērētājiem un 
uzņēmējiem visās 27 ES dalībvalstīs, ar ko 
radītu labvēlīgu viendabīgu digitālu vidi, 
nodrošinātu juridisku skaidrību gan 
uzņēmumiem, gan patērētājiem, 
vienkāršotu procedūras, samazinātu 
izdevumus, kas saistīti ar atbilstības 
nodrošināšanu, mazinātu negodīgu 
konkurenci un sekmētu ES e-komercijas 
iespējas; tālab svarīga nozīme var būt tādu 
likumdošanas instrumentu vienveidīgai 
interpretācijai un piemērošanai kā 
Patērētāju tiesību direktīva, E-komercijas 
direktīva (2000/31/EK), Pakalpojumu 
direktīvas (2006/123/EK) 20. panta 
2. punkts un Negodīgas komercdarbības 
direktīva (2005/29/EK);

Or. en

Grozījums Nr. 12
Pilar del Castillo Vera

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka prioritāram uzdevumam 
vajadzētu būt administratīvo un 
reglamentējošo šķēršļu novēršanai 
pārrobežu e-komercijas jomā, ieviešot 
vienotus noteikumus patērētājiem un 
uzņēmējiem visās 27 ES dalībvalstīs, ar ko 
radītu labvēlīgu viendabīgu digitālu vidi, 
nodrošinātu juridisku skaidrību gan 
uzņēmumiem, gan patērētājiem, 
vienkāršotu procedūras, samazinātu 
izdevumus, kas saistīti ar atbilstības 
nodrošināšanu, mazinātu negodīgu 
konkurenci un sekmētu ES e-komercijas 
iespējas; tālab svarīga nozīme var būt tādu 
likumdošanas instrumentu vienveidīgai 
interpretācijai un piemērošanai kā 
Patērētāju tiesību direktīva, Pakalpojumu 

1. uzskata, ka prioritāram uzdevumam 
vajadzētu būt administratīvo un 
reglamentējošo šķēršļu novēršanai 
pārrobežu e-komercijas jomā, ieviešot 
vienotus noteikumus patērētājiem un 
uzņēmējiem visās 27 ES dalībvalstīs, ar ko 
radītu labvēlīgu viendabīgu digitālu vidi, 
nodrošinātu juridisku skaidrību gan 
uzņēmumiem, gan patērētājiem, 
vienkāršotu procedūras, samazinātu 
izdevumus, kas saistīti ar atbilstības 
nodrošināšanu, mazinātu negodīgu 
konkurenci un sekmētu ES e-komercijas 
iespējas; tālab svarīga nozīme var būt tādu 
likumdošanas instrumentu vienveidīgai 
interpretācijai un piemērošanai kā 
Patērētāju tiesību direktīva, Pakalpojumu 
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direktīvas (Direktīva 2006/123/EK) 
20. panta 2. punkts un Negodīgas 
komercdarbības direktīva (2005/29/EK);

direktīvas (Direktīva 2006/123/EK) 
20. panta 2. punkts un Negodīgas 
komercdarbības direktīva (2005/29/EK); 
aicina ES iestādes līdz 2013. gadam 
novērst galvenos tiesiski normatīvos un 
administratīvos šķēršļus pārrobežu 
darījumiem tiešsaistē; aicina Komisiju 
turpināt to Kopienas acquis pastāvīgo 
novērtēšanu, kas skar vienoto digitālo 
tirgu, un ierosināt mērķtiecīgus tiesību 
aktu priekšlikumus attiecībā uz 
galvenajiem traucējumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka prioritāram uzdevumam 
vajadzētu būt administratīvo un 
reglamentējošo šķēršļu novēršanai 
pārrobežu e-komercijas jomā, ieviešot 
vienotus noteikumus patērētājiem un 
uzņēmējiem visās 27 ES dalībvalstīs, ar ko 
radītu labvēlīgu viendabīgu digitālu vidi, 
nodrošinātu juridisku skaidrību gan 
uzņēmumiem, gan patērētājiem, 
vienkāršotu procedūras, samazinātu 
izdevumus, kas saistīti ar atbilstības 
nodrošināšanu, mazinātu negodīgu 
konkurenci un sekmētu ES e-komercijas 
iespējas; tālab svarīga nozīme var būt tādu 
likumdošanas instrumentu vienveidīgai 
interpretācijai un piemērošanai kā 
Patērētāju tiesību direktīva, Pakalpojumu 
direktīvas (Direktīva 2006/123/EK) 
20. panta 2. punkts un Negodīgas 
komercdarbības direktīva (2005/29/EK);

1. uzskata, ka prioritāram uzdevumam 
vajadzētu būt administratīvo un 
reglamentējošo šķēršļu novēršanai 
pārrobežu e-komercijas jomā, ieviešot 
vienotus noteikumus patērētājiem un 
uzņēmējiem visās 27 ES dalībvalstīs, ar ko 
radītu labvēlīgu viendabīgu digitālu vidi, 
nodrošinātu juridisku skaidrību gan 
uzņēmumiem, gan patērētājiem, 
vienkāršotu procedūras, samazinātu 
izdevumus, kas saistīti ar atbilstības 
nodrošināšanu, mazinātu negodīgu 
konkurenci un sekmētu ES e-komercijas 
iespējas; tālab svarīga nozīme var būt tādu 
tirgotāju rīcības apturēšanai, kuri 
diskriminē patērētājus, paužot atteikumu 
vai pret viņiem izturoties atšķirīgi viņu 
valstspiederības vai pastāvīgās 
dzīvesvietas dēļ, kā arī tādu likumdošanas 
instrumentu vienveidīgai interpretācijai un 
piemērošanai kā Patērētāju tiesību 
direktīva, Pakalpojumu direktīvas 
(Direktīva 2006/123/EK) 20. panta 
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2. punkts un Negodīgas komercdarbības 
direktīva (2005/29/EK);

Or. en

Grozījums Nr. 14
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka prioritāram uzdevumam 
vajadzētu būt administratīvo un 
reglamentējošo šķēršļu novēršanai 
pārrobežu e-komercijas jomā, ieviešot 
vienotus noteikumus patērētājiem un 
uzņēmējiem visās 27 ES dalībvalstīs, ar ko 
radītu labvēlīgu viendabīgu digitālu vidi, 
nodrošinātu juridisku skaidrību gan 
uzņēmumiem, gan patērētājiem, 
vienkāršotu procedūras, samazinātu 
izdevumus, kas saistīti ar atbilstības 
nodrošināšanu, mazinātu negodīgu 
konkurenci un sekmētu ES e-komercijas 
iespējas; tālab svarīga nozīme var būt tādu 
likumdošanas instrumentu vienveidīgai 
interpretācijai un piemērošanai kā 
Patērētāju tiesību direktīva, Pakalpojumu 
direktīvas (Direktīva 2006/123/EK) 
20. panta 2. punkts un Negodīgas 
komercdarbības direktīva (2005/29/EK);

1. uzskata, ka prioritāram uzdevumam 
vajadzētu būt administratīvo un 
reglamentējošo šķēršļu novēršanai 
pārrobežu e-komercijas jomā, ieviešot 
vienotus noteikumus patērētājiem un 
uzņēmējiem visās 27 ES dalībvalstīs, ar ko 
radītu labvēlīgu digitālu vidi, nodrošinātu 
juridisku skaidrību gan uzņēmumiem, gan 
patērētājiem, vienkāršotu procedūras, 
samazinātu izdevumus, kas saistīti ar
atbilstības nodrošināšanu, mazinātu 
negodīgu konkurenci un sekmētu ES e-
komercijas iespējas; tālab svarīga nozīme 
var būt tādu likumdošanas instrumentu 
vienveidīgai interpretācijai un 
piemērošanai kā Patērētāju tiesību 
direktīva, Pakalpojumu direktīvas 
(Direktīva 2006/123/EK) 20. panta 
2. punkts un Negodīgas komercdarbības 
direktīva (2005/29/EK);

Or. en

Grozījums Nr. 15
Marian-Jean Marinescu

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

1.a uzsver, cik svarīga turpmākai e-
komercijas attīstībai ir pakalpojumu brīva 
aprite, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai 
iekšējā tirgū ievērotu nediskriminēšanas 
principu attiecībā uz saņēmēja 
valstspiederību vai pastāvīgo dzīvesvietu; 
atkārtoti uzsver, ka nediskriminēšanas 
princips iekšējā tirgū nosaka, ka jāizskauž 
citas dalībvalsts valstpiederīgajiem 
izvirzītā prasība iesniegt dokumentu 
oriģinālus, apliecinātas kopijas, 
valstspiederību apliecinošu dokumentu 
vai dokumentu oficiālus tulkojumus, lai 
varētu izmantot pakalpojumu vai baudīt 
labvēlīgākus nosacījumus vai cenas;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju atcelt prasību par 
nesaistes veikala izveidi pirms pārdošanas 
tiešsaistē, jo šī prasība ir galvenais
šķērslis tiešsaistes tirdzniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Lena Ek

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka attiecībā uz pārrobežu 
darījumiem svarīgi ir vairot patērētāju 
paļāvības un uzticības līmeni, kas patlaban 
ir zems, pastiprinot tiešsaistes un pārrobežu 
darījumus reglamentējošo noteikumu 
izpildi, paplašinot patērētāju tiesību 
aizsardzības iestāžu pilnvaras, sekmējot 
valsts iestāžu sadarbību, kā arī izveidojot 
efektīvus mehānismus ES līmenī tirgus 
uzraudzībai un revīzijām, sūdzību 
izskatīšanai, strīdu risināšanai un kolektīvai 
tiesiskajai aizsardzībai;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. sv

Grozījums Nr. 18
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīmē, ka attiecībā uz pārrobežu 
darījumiem svarīgi ir vairot patērētāju 
paļāvības un uzticības līmeni, kas patlaban 
ir zems, pastiprinot tiešsaistes un pārrobežu 
darījumus reglamentējošo noteikumu 
izpildi, paplašinot patērētāju tiesību 
aizsardzības iestāžu pilnvaras, sekmējot 
valsts iestāžu sadarbību, kā arī izveidojot 
efektīvus mehānismus ES līmenī tirgus 
uzraudzībai un revīzijām, sūdzību 
izskatīšanai, strīdu risināšanai un 
kolektīvai tiesiskajai aizsardzībai;

3. atzīmē, ka attiecībā uz pārrobežu 
darījumiem svarīgi ir vairot patērētāju 
paļāvības un uzticības līmeni, kas patlaban 
ir zems, pastiprinot tiešsaistes un pārrobežu 
darījumus reglamentējošo noteikumu 
izpildi, paplašinot patērētāju tiesību 
aizsardzības iestāžu pilnvaras, sekmējot 
valsts iestāžu sadarbību, kā arī izveidojot 
efektīvus mehānismus ES līmenī tirgus 
uzraudzībai un revīzijām, sūdzību 
izskatīšanai un strīdu risināšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju veikt ietekmes 
novērtējumu par tādas valsts iestādes 
izveidi vai izraudzīšanos, kas varētu 
nodarboties ar reģistrācijas 
pieprasījumiem tiešsaistes pārrobežu e-
komercijas darbībai, kurus iesniedz pašu 
dalībvalstu uzņēmējsabiedrības vai 
uzņēmēji, kā arī Eiropas iestādi, kas 
varētu koordinēt valstu iestādes, lai drīz 
būtu iespējams pabeigt iekšējā tirgus 
izveidi; 

Or. en

Grozījums Nr. 20
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina Komisiju noteikt skaidru 
standartu kopumu, kas vajadzīgi 
pārrobežu e-komercijai ES līmenī, 
piemēram, tirgotāja pienākumu sniegt 
pircējiem un valsts iestādēm vienkāršu, 
tiešu, pastāvīgu un bezmaksas piekļuvi 
informācijai, kas attiecas uz tirgotāja vai 
pakalpojuma sniedzēja vārdu/nosaukumu 
un reģistrācijas numuru, piedāvāto preču 
un pakalpojumu cenām, kā arī jebkurām 
papildu piegādes izmaksām, kuras varētu 
tikt pievienotas rēķinam;

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c aicina Komisiju turpmāk apsvērt PVN 
sistēmu saskaņošanu tiešsaistes 
tirdzniecībā, lai novērstu dažus 
pašreizējos šķēršļus, ar kuriem pārrobežu 
e-komercijā sastopas tirgotāji un 
patērētāji;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Pilar del Castillo Vera

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka patērētāju paļāvību var 
vairāk sekmēt, nodrošinot sabiedrības 
uzticību tiešsaistes videi, risinot problēmas, 
kas saistītas ar personas datu aizsardzību, 
reglamentējot datu apkopošanu, 
piedāvājumu pielāgošanu patērētāju 
uzvedībai, profilu veidošanu un reklāmu, 
kā arī veidojot patērētāju izpratni, 
izmantojot izglītojošas un informatīvas 
kampaņas;

4. uzskata, ka patērētāju paļāvību var 
vairāk sekmēt, nodrošinot sabiedrības 
uzticību tiešsaistes videi, risinot problēmas, 
kas saistītas ar personas datu aizsardzību, 
reglamentējot datu apkopošanu, 
piedāvājumu pielāgošanu patērētāju 
uzvedībai, profilu veidošanu un reklāmu, 
kā arī veidojot patērētāju izpratni, 
izmantojot izglītojošas un informatīvas 
kampaņas; aicina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu, ar ko Datu aizsardzības 
direktīvu pielāgotu tagadējai digitālajai 
videi;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka cilvēka pamattiesību uz 
privātumu un datu aizsardzību ievērošana 
būtiski veicina e-komerciju;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Lara Comi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīmē, ka svarīgi ir padarīt piegādes 
ķēdi un pārrobežu tiešsaistes tirdzniecības 
noteikumus un nosacījumus vienkāršākus 
un pārredzamākus, izveidojot noteikumus 
par maldinošu vai nepietiekamu 
informāciju attiecībā uz patērētāju 
tiesībām, par kopējām izmaksām un 
tirgotāju kontaktinformāciju un veicinot 
labāko pieredzi un godīgu praksi, 
ieteikumus un vadlīnijas elektroniskajiem 
veikaliem; 

5. uzsver, ka ir nepieciešams padarīt 
piegādes ķēdi un pārrobežu tiešsaistes 
tirdzniecības noteikumus un nosacījumus 
vienkāršākus un pārredzamākus, izveidojot 
noteikumus par maldinošu vai 
nepietiekamu informāciju attiecībā uz 
patērētāju tiesībām, par kopējām izmaksām 
un tirgotāju kontaktinformāciju un veicinot 
labāko pieredzi un godīgu praksi, 
ieteikumus un vadlīnijas elektroniskajiem 
veikaliem; atzīst Eiropas Savienības 
centienus šajā jomā, precizējot 
noteikumus, nosacījumus un cenas 
attiecībā uz lidmašīnu biļetēm, un to vērtē 
kā tālāk izmantojamu pozitīvu paraugu;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Ivari Padar

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka pašregulējuma rīcības 
kodeksu izstrāde, ko veic arodbiedrības, 
profesionālās un patērētāju asociācijas, 
un Eiropas hartas par e-komercijas 
lietotāju tiesībām radīšana sekmētu 
patērētāju paļāvību e-komercijai, jo tiktu 
precizētas visu informācijas sabiedrības 
dalībnieku tiesības un pienākumi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 26
Pilar del Castillo Vera

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka pašregulējuma rīcības 
kodeksu izstrāde, ko veic arodbiedrības, 
profesionālās un patērētāju asociācijas, un 
Eiropas hartas par e-komercijas lietotāju 
tiesībām radīšana sekmētu patērētāju 
paļāvību e-komercijai, jo tiktu precizētas 
visu informācijas sabiedrības dalībnieku 
tiesības un pienākumi;

6. uzskata, ka pašregulējuma rīcības 
kodeksu izstrāde, ko veic arodbiedrības, 
profesionālās un patērētāju asociācijas, kā 
arī noteikumi Parlamenta ziņojumā par 
jaunu Eiropas digitālo programmu —
„2015.eu”, kuros aicināts izveidot Eiropas 
hartu par iedzīvotāju un patērētāju 
tiesībām digitālajā vidē un izstrādāt 
„piekto brīvību”, kas paredzēta satura un 
zināšanu brīvai apritei, sekmētu patērētāju 
paļāvību e-komercijai, jo tiktu precizētas 
visu informācijas sabiedrības dalībnieku 
tiesības un pienākumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Lena Ek

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver nozīmi, kāda ir visas ES mērogā 
logo, uzticības zīmju un kvalitātes zīmju 
popularizēšanai, kas palīdzēs patērētājiem 
atpazīt tiešsaistes tirgotājus ar labu 
reputāciju un atbalstīs ES 
uzņēmējsabiedrības centienos paplašināt 
darbību ārpus vietējā tirgus;

svītrots

Or. sv

Grozījums Nr. 28
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver nozīmi, kāda ir visas ES mērogā 
logo, uzticības zīmju un kvalitātes zīmju 
popularizēšanai, kas palīdzēs patērētājiem 
atpazīt tiešsaistes tirgotājus ar labu 
reputāciju un atbalstīs ES 
uzņēmējsabiedrības centienos paplašināt 
darbību ārpus vietējā tirgus;

7. uzsver nozīmi, kāda ir visas ES mērogā 
logo, uzticības zīmju un kvalitātes zīmju 
popularizēšanai, kas palīdzēs patērētājiem 
atpazīt tiešsaistes tirgotājus ar labu 
reputāciju, atalgot paraugpraksi un sekmēt 
jauninājumus, kas atbalstīs ES 
uzņēmējsabiedrības centienos paplašināt 
darbību ārpus vietējā tirgus;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Ivari Padar

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver nozīmi, kāda ir visas ES mērogā 
logo, uzticības zīmju un kvalitātes zīmju 
popularizēšanai, kas palīdzēs patērētājiem 
atpazīt tiešsaistes tirgotājus ar labu 
reputāciju un atbalstīs ES 
uzņēmējsabiedrības centienos paplašināt 
darbību ārpus vietējā tirgus;

7. uzsver nozīmi, kāda ir visas ES mērogā 
logo, uzticības zīmju un kvalitātes zīmju 
popularizēšanai, kas palīdzēs patērētājiem 
atpazīt tiešsaistes tirgotājus ar labu 
reputāciju un atbalstīs ES 
uzņēmējsabiedrības centienos paplašināt 
darbību ārpus vietējā tirgus; vienlaikus 
jānodrošina uzticības zīmju pareiza 
piemērošana;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Lena Ek

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka svarīgi ir vairot paļāvību 
pārrobežu interneta maksājumu sistēmām 
(piemēram, izmantojot kredītkartes un 
debetkartes, kā arī e-makus), sekmējot 
dažādas maksājumu metodes, veicinot 
savietojamību un kopējus standartus, 
novēršot tehniskus šķēršļus, atbalstot 
visdrošākās tehnoloģijas elektroniskajiem 
darījumiem, saskaņojot tiesību aktus par 
privātuma un drošības jautājumiem, 
izskaužot krāpnieciskas darbības, kā arī 
informējot un izglītojot sabiedrību;

8. uzsver, ka svarīgi ir vairot paļāvību 
pārrobežu interneta maksājumu sistēmām 
(piemēram, izmantojot kredītkartes un 
debetkartes, kā arī e-makus), sekmējot 
dažādas maksājumu metodes, veicinot 
savietojamību un kopējus standartus, 
novēršot tehniskus šķēršļus, atbalstot 
visdrošākās tehnoloģijas elektroniskajiem 
darījumiem, saskaņojot un stiprinot tiesību 
aktus par privātuma un drošības 
jautājumiem, izskaužot krāpnieciskas 
darbības, kā arī informējot un izglītojot 
sabiedrību;

Or. sv

Grozījums Nr. 31
Ioan Enciu

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

8.a aicina Komisiju un Eiropas Centrālo 
banku rast risinājumu Eiropas finanšu 
instrumenta izveidē attiecībā uz 
kredītkartēm un debetkartēm, lai varētu 
veikt tiešsaistes kredītkaršu maksājumu 
darījumus un kļūt neatkarīgiem no VISA 
vai MasterCard sistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka ir svarīgi ieviest 
elektronisko parakstu un privātu kodu 
infrastruktūru (PKI), lai visā Eiropā droši 
varētu veikt e-valdības pakalpojumus, un 
aicina Komisiju izveidot Eiropas 
Validācijas iestāžu vārteju, lai 
nodrošinātu elektronisko parakstu 
savstarpējo izmantojamību starpvalstu 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b aicina Komisiju ierosināt atbalsta 
pasākumus e-rēķina iniciatīvai, līdz 
2020. gadam nodrošinot elektroniskā 
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rēķina izmantošanu visā Eiropas 
teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c paturot prātā, cik svarīgi ir izmantot 
visas vienotā tirgus iespējas, aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka 
līdz 2015. gadam vismaz 50 % visu 
publiskā iepirkuma procesu notiktu, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus, kā 
paredzēts rīcības plānā, par ko vienojās 
2005. gadā Mančestrā notikušajā ministru 
konferencē par e-pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Lara Comi

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a atzīst, ka ir konkrētas juridiska 
rakstura problēmas, kas saistītas ar 
iekšējā tirgus attīstību m-komercijas jomā, 
kura spēj nodrošināt patērētāju tiesību, 
personas privātuma un nepilngadīgo 
pircēju aizsardzību; aicina Komisiju 
detalizēti izpētīt šo jautājumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Lena Ek

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzskata, ka vajadzētu ES teritorijā 
rosināt meklēšanu un reklāmu pārrobežu 
tīmeklī, tādējādi paplašinot patērētājiem 
un tirgotājiem domātu informāciju un 
sekmējot viņu spēju izdarīt salīdzinājumus 
un identificēt piedāvājumus pārrobežu 
tirdzniecībā; tālab prasa cieši sadarboties 
ar šo nozari un veicināt „.eu” domēnu 
ieviešanu;

svītrots

Or. sv

Grozījums Nr. 37
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzskata, ka vajadzētu ES teritorijā 
rosināt meklēšanu un reklāmu pārrobežu 
tīmeklī, tādējādi paplašinot patērētājiem un 
tirgotājiem domātu informāciju un 
sekmējot viņu spēju izdarīt salīdzinājumus 
un identificēt piedāvājumus pārrobežu 
tirdzniecībā; tālab prasa cieši sadarboties ar 
šo nozari un veicināt „.eu” domēnu 
ieviešanu;

12. uzskata, ka vajadzētu ES teritorijā 
rosināt meklēšanu un reklāmu pārrobežu 
tīmeklī, taču ar nosacījumu, ka klients ir 
paudis piekrišanu elektroniskajai 
komunikācijai, tādējādi paplašinot 
patērētājiem un tirgotājiem domātu 
informāciju un sekmējot viņu spēju izdarīt 
salīdzinājumus un identificēt piedāvājumus 
pārrobežu tirdzniecībā; tālab prasa cieši 
sadarboties ar šo nozari un veicināt „.eu” 
domēnu ieviešanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Ivari Padar

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzskata, ka vajadzētu ES teritorijā 
rosināt meklēšanu un reklāmu pārrobežu 
tīmeklī, tādējādi paplašinot patērētājiem un 
tirgotājiem domātu informāciju un 
sekmējot viņu spēju izdarīt salīdzinājumus 
un identificēt piedāvājumus pārrobežu 
tirdzniecībā; tālab prasa cieši sadarboties ar 
šo nozari un veicināt „.eu” domēnu 
ieviešanu;

12. uzskata, ka vajadzētu ES teritorijā 
rosināt meklēšanu pārrobežu tīmeklī, 
tādējādi paplašinot patērētājiem un 
tirgotājiem domātu informāciju un 
sekmējot viņu spēju izdarīt salīdzinājumus 
un identificēt piedāvājumus pārrobežu 
tirdzniecībā; tālab prasa cieši sadarboties ar 
šo nozari un veicināt „.eu” domēnu 
ieviešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Catherine Trautmann, Oriol Junqueras Vies

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. uzsver, cik svarīgi pārrobežu e-
komercijas tālākai attīstībai ir izveidot 
saskaņotu ES līmeņa regulējumu 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un 
ievērošanai attiecībā gan uz materiālām, 
gan virtuālām precēm, kā arī cīņas pret 
nelegālām un viltotām precēm un 
pakalpojumiem pastiprināšanai un Eiropas 
patērētāju izpratnes veidošanai par šiem 
jautājumiem;

13. uzsver, cik svarīgi pārrobežu e-
komercijas tālākai attīstībai ir izveidot 
saskaņotu ES līmeņa regulējumu 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un 
ievērošanai, kā arī cīņas pret nelegālām un 
viltotām precēm pastiprināšanai un Eiropas 
patērētāju izpratnes veidošanai par šiem 
jautājumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. uzsver, cik svarīgi pārrobežu e-
komercijas tālākai attīstībai ir izveidot 
saskaņotu ES līmeņa regulējumu 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un 
ievērošanai attiecībā gan uz materiālām, 
gan virtuālām precēm, kā arī cīņas pret 
nelegālām un viltotām precēm un 
pakalpojumiem pastiprināšanai un Eiropas 
patērētāju izpratnes veidošanai par šiem 
jautājumiem;

13. uzsver, cik svarīgi pārrobežu e-
komercijas tālākai attīstībai ir izveidot 
saskaņotu ES līmeņa regulējumu atbilstīgi 
acquis communautaire intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzībai un ievērošanai 
attiecībā gan uz materiālām, gan virtuālām 
precēm, kā arī cīņas pret nelegālām un 
viltotām precēm un pakalpojumiem 
pastiprināšanai un Eiropas patērētāju 
izpratnes veidošanai par šiem jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a aicina Komisiju iesniegt rīcības 
plānu tiešsaistes uzņēmējdarbības 
sekmēšanai, it īpaši attiecībā uz 
personām, kuras nesen kļuvušas par 
bezdarbniekiem, un izstrādāt finanšu 
instrumentus un risinājumus grūtību 
pārvarēšanai, piemēram, datoru fizisko 
elementu un programmatūras 
subsidēšanu, bezmaksas konsultācijas par 
e-uzņēmējdarbību un vieglu piekļuvi 
internetam;

Or. en



PE441.222v02-00 24/28 AM\817165LV.doc

LV

Grozījums Nr. 42
Marian-Jean Marinescu

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a uzsver, ka jābūt piesardzīgiem, lai 
izvairītos no nelegālu produktu 
piedāvājumu riska tiešsaistē, jo īpaši 
saistībā ar viltotām zālēm un veselības 
aprūpes produktiem, veicinot zināšanas 
par veselību un atmaskojot maldinošu 
informāciju noteiktās tiešsaistes vietās 
„.eu” domēnos;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a norāda, ka ir jāievieš tiesību akti, ko 
piemēro visiem elektroniskajiem 
darījumiem, jo tas ir būtiski e-komercijas 
pakalpojumu izmantotāju tiesību 
aizsardzībai; 

Or. ro

Grozījums Nr. 44
Pilar del Castillo Vera

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. uzskata, ka informācijas nesēju 
izmantošanas prasmes, datorpratība un 

15. uzskata, ka informācijas nesēju 
izmantošanas prasmes, datorpratība un 
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izpratne ir būtiskas Eiropas digitālās vides 
attīstībai, un tāpēc prasa rīkot izglītojošas 
un informējošas kampaņas par patērētāju 
tiesību aizsardzību, privātumu un drošību
digitālajā vidē un digitālās vides 
izmantotāju tiesībām;

izpratne ir būtiskas Eiropas digitālās vides 
attīstībai, un tāpēc prasa sākt digitālās 
pratības un integrācijas rīcības plāna 
izpildi ES un dalībvalstu līmenī, un kurā 
īpaši iekļauti šādi pasākumi: speciālas 
apmācības iespējas digitālajā pratībā 
bezdarbniekiem un atstumtības riskam 
pakļautām iedzīvotāju grupām; stimuli 
privātā sektora iniciatīvām, kas visiem 
darbiniekiem nodrošinātu digitālo 
prasmju apguvi; Eiropas mēroga 
iniciatīva „Internetā rīkojies gudri!”, kas 
visus skolēnus un studentus, tostarp arī 
mūžizglītībā un profesionālajā apmācībā 
iesaistītās personas, iepazīstinātu ar drošu 
IST un tiešsaistes pakalpojumu 
izmantošanu; vienota ES līmeņa IST 
prasmju sertifikācijas sistēma;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. prasa e-komercijas jomā veikt 
juridiska, tehniska un ekonomiska rakstura 
tendenču efektīvu uzraudzību un norāda, 
ka nepieciešams rūpīgi veikts tās ietekmes 
novērtējums, kāda ir visiem lēmumiem, kas 
attiecas uz digitālo vienoto tirgu un 
informācijas sabiedrību;

16. prasa e-komercijas jomā veikt 
juridiska, tehniska un ekonomiska rakstura 
tendenču efektīvu uzraudzību un norāda, 
ka nepieciešams rūpīgi veikts tās ietekmes 
novērtējums, kāda ir visiem lēmumiem, kas 
attiecas uz digitālo vienoto tirgu un 
informācijas sabiedrību; šādā nolūkā 
Eiropas tiešsaistes digitālās tirgus vides 
novērtējumam nozīmīgs līdzeklis varētu 
būt e-komercijas rezultātu pārskats;

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. prasa e-komercijas jomā veikt 
juridiska, tehniska un ekonomiska rakstura 
tendenču efektīvu uzraudzību un norāda, 
ka nepieciešams rūpīgi veikts tās ietekmes 
novērtējums, kāda ir visiem lēmumiem, kas 
attiecas uz digitālo vienoto tirgu un 
informācijas sabiedrību;

16. prasa e-komercijas jomā veikt 
juridiska, tehniska un ekonomiska rakstura 
tendenču efektīvu uzraudzību un norāda, 
ka nepieciešams tās ietekmes novērtējums, 
kāda ir visiem lēmumiem, kas attiecas uz 
digitālo vienoto tirgu un informācijas 
sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Lara Comi

Atzinuma projekts
16.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.a atkārtoti apstiprina, cik svarīga ir 
pārrobežu starpuzņēmumu e-komercija, 
kas ir Eiropas uzņēmējsabiedrību, jo īpaši 
MVU, dzinējspēks, lai panāktu izaugsmi, 
labāku konkurētspēju un radītu vairāk 
novatorisku produktu un pakalpojumu; 
aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt 
noteiktu, drošu, juridisku un 
reglamentējošu pamatu, lai sniegtu 
uzņēmumiem nepieciešamās garantijas 
starpuzņēmumu e-komercijas darījumu 
uzticamai veikšanai pāri robežām;  

Or. en



AM\817165LV.doc 27/28 PE441.222v02-00

LV

Grozījums Nr. 48
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
16.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.a aicina Komisiju panākt tādas 
diskriminācijas izbeigšanu pret ES 
patērētājiem ģeogrāfiskās vietas atrašanās 
dēļ, kura pamatojas uz viņu tiešsaistes vai 
nesaistes adresi, un pilnībā izmantot 
Pakalpojuma direktīvas 20. panta 
2. punktā paredzētās iespējas; 

Or. en

Grozījums Nr. 49
Ivari Padar

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. atzīmē, ka ātrdarbīgas un izmaksu ziņā 
izdevīgas platjoslas piekļuves turpmāka 
pilnveide ir būtiska e-komercijas attīstībai, 
jo viens no lielākajiem šķēršļiem, kāpēc 
Eiropas iedzīvotāji nevar izmantot e-
komerciju, joprojām ir tas, ka nav interneta 
piekļuves.

17. aicina Komisiju saistībā ar Universālo 
pakalpojumu direktīvas darbības jomas 
pārskatīšanu apsvērt ātrdarbīgas un 
izmaksu ziņā pieejamas platjoslas 
piekļuves attīstību, kas ir būtiska e-
komercijas attīstībai, jo viens no 
lielākajiem šķēršļiem, kāpēc Eiropas 
iedzīvotāji nevar izmantot e-komerciju, 
joprojām ir tas, ka nav interneta piekļuves

Or. en

Grozījums Nr. 50
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Atzinuma projekts
17. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

17. atzīmē, ka ātrdarbīgas un izmaksu ziņā 
izdevīgas platjoslas piekļuves turpmāka 
pilnveide ir būtiska e-komercijas attīstībai, 
jo viens no lielākajiem šķēršļiem, kāpēc 
Eiropas iedzīvotāji nevar izmantot e-
komerciju, joprojām ir tas, ka nav interneta 
piekļuves.

17. atzīmē, ka ātrdarbīgas un izmaksu ziņā 
izdevīgas platjoslas piekļuves turpmāka un 
aktivizēta pilnveide ir būtiska e-komercijas 
attīstībai, jo viens no lielākajiem šķēršļiem, 
kāpēc Eiropas iedzīvotāji nevar izmantot e-
komerciju, joprojām ir tas, ka nav interneta 
piekļuves.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. atzīmē, ka ātrdarbīgas un izmaksu ziņā 
izdevīgas platjoslas piekļuves turpmāka 
pilnveide ir būtiska e-komercijas attīstībai, 
jo viens no lielākajiem šķēršļiem, kāpēc 
Eiropas iedzīvotāji nevar izmantot e-
komerciju, joprojām ir tas, ka nav interneta 
piekļuves.

17. atzīmē, ka ātrdarbīgas un izmaksu ziņā 
pieejamas platjoslas piekļuves turpmāka 
pilnveide ir būtiska e-komercijas attīstībai, 
jo viens no lielākajiem šķēršļiem, kāpēc 
Eiropas iedzīvotāji nevar izmantot e-
komerciju, joprojām ir tas, ka nav interneta 
piekļuves.

Or. en


