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ĪSS PAMATOJUMS

Pamatproblēma, ko risina ADR, ir tiesas pieejamība, kas rada sarežģījumus Eiropas 
iedzīvotājiem, it īpaši patērētājiem, ilgstošo un dārgo tiesu procedūru dēļ.

Eiropas Parlaments nesen nāca klajā ar atzinumu saistībā ar savu 2011. gada 25. oktobra
rezolūciju par strīdu alternatīvu izšķiršanu civillietās, komerclietās un ģimenes lietās 
(2011/2117 (INI))1, uzskatot, ka ES līmeņa likumdošanas pasākumi veicinās ADR īstenošanu 
un mudinās fiziskās un juridiskās personas to izmantot, un aicinot Komisiju iesniegt tiesību 
akta priekšlikumu par strīdu alternatīvas risināšanas izmantošanu patērētāju jautājumos 
Eiropas Savienībā.

Komisijas pašlaik ierosinātās direktīvas mērķis ir novērst nepilnības saistībā ar ADR darbības 
jomu un nodrošināt kvalitatīvu ārpustiesas strīdu risināšanu, lai izšķirtu jebkādu līgumstrīdu 
starp patērētāju un uzņēmumu. Ierosinātā direktīva ietver vispārējos kritērijus, kas būs 
jāievēro visām ADR struktūrām, piemēram, atbilstoša kvalifikācija, objektivitāte, 
pārredzamība, efektivitāte un godīgums. Tajā ierosināts, ka šo principu ievērošanas 
nodrošināšanu uzrauga valsts iestādes. Turklāt saskaņā ar šo priekšlikumu tirgotājiem būs 
jāsniedz patērētājiem atbilstoša un pilnīga informācija par attiecīgajām pieejamajām ADR
struktūrām.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu saistībā ar centieniem uzlabot 
iekšējā tirgus darbību un palielināt patērētāju tiesisko aizsardzību. Tomēr atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka dažās jomās Komisijas priekšlikums būtu jāuzlabo, un šajā atzinuma 
priekšlikumā ierosina dažus risinājumus. Tie ir turpmāk minētie.

Sarežģīts ir jautājums par to, vai ADR izmantošana jānosaka par obligātu uzņēmumiem, it 
īpaši nosakot par obligātu dalību ADR sistēmā vai padarot ADR procedūru iznākumu tiem 
saistošu. No vienas puses, pastāv uzskats, ka obligātas sistēmas palielina patērētāju 
uzticēšanos, jo viņi var droši paļauties uz tām gadījumā, ja rodas problēmas. No otras puses, 
padarot ADR par obligātu, rodas nopietns jautājums saistībā ar iesaistīto pušu pamattiesībām 
uz piekļuvi tiesai un tiesību efektīvu aizsardzību (Pamattiesību hartas 47. pants) un rodas 
pretruna, jo ADR pēc būtības ir brīvprātīga un elastīga sistēma un tāpēc arī īpaši lietderīga.
Tādēļ atzinuma sagatavotājs atbalsta Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija 
Direktīvu 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās2, 
proti, ADR izmantošana nav obligāta, bet dalībvalstīm jāīsteno ADR izmantošanu veicinoši 
pasākumi vai jāpiemēro sankcijas, savukārt tiesu uzdevums ir sniegt konkrētu informāciju, lai 
veicinātu ADR izmantošanu. Attiecībā uz ADR procedūras saistošo iznākumu tiek ierosināts 
informēt iesaistītās puses un lūgt to piekrišanu.
– Direktīva neattiecas uz prasībām, ko tirgotāji iesniedz pret patērētājiem, jo ADR paredzēts 
kā patērētāju tiesiskās aizsardzības līdzeklis ar mērķi mazināt pastāvošo līdzsvara trūkumu 
starp tirgotājiem un patērētājiem un vienkāršot procedūras patērētājiem, kuri vēlas saņemt 
tiesisko aizsardzību. Šī direktīva nepārprotami neattiecas uz tirgotāju iesniegtajām prasībām.

                                               
1 P7_TA(2011)0449.
2 OV L 136, 24.5.2008., 3. lpp.
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– Aizsardzības pasākumu ieviešanas nolūkā, lai izvairītos no neatbilstīgu lietu iesniegšanas 
ADR struktūrās, jāizvirza prasība panākt izlīgumu pirms strīda iesniegšanas ADR struktūrā.
Dalībvalstīm jābūt arī iespējai noteikt prasījumu summas minimālo robežu, lai izvairītos no 
gadījumiem, kad prasījuma summa ir nesamērīgi mazāka par ADR procedūras izmaksām.
– Kopumā principiem attiecībā uz ADR procedūrām jābūt izklāstītiem plašāk un pilnīgāk, 
pamatojoties uz Direktīvu 2008/52/EK, Eiropas Mediatoru rīcības kodeksu un Komisijas 
1998. gada 30. marta ieteikumu par principiem, kas piemērojami iestādēm, kuras atbildīgas 
par patērētāju strīdu izšķiršanu ārpustiesas kārtībā1, un 2001. gada 4. aprīļa ieteikumu par 
principiem ārpustiesas iestādēm, kas iesaistītas saskaņotā patērētāju strīdu izšķiršanā2. Tādēļ 
tiek ierosināts direktīvā it īpaši iekļaut konkrētus noteikumus attiecībā uz tādiem principiem 
kā neatkarība, likumība un konfidencialitāte.
– ADR procedūrā iesaistīto fizisko personu apmācība ir svarīga arī nolūkā palielināt 
uzticēšanos ADR procedūrām un to iznākumam, un šādu apmācību kopīgi nodrošina Komisija 
un dalībvalstis.
– ADR procedūrām nebūtu jāapgrūtina pusēm piekļuve parastajam tiesas procesam, 
piemērojot noilgumu vai noilguma termiņus. Tāpēc šajā direktīvā līdztekus atbilstīgajiem 
Direktīvas 2008/52/EK (8. pants) noteikumiem jāparedz, ka ADR pārtrauc noilgumu vai 
noilguma termiņus.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Alternatīva strīdu izšķiršana ir 
vienkāršs, ātrs un lēts veids, kā ārpus tiesas 
izšķirt strīdus starp patērētājiem un 
tirgotājiem. Tomēr alternatīva strīdu 
izšķiršana vēl nav pietiekami attīstīta visā 
Eiropas Savienībā. Turklāt ADR 
procedūras pašlaik nav pieejamas visas 
dalībvalstīs vai uzņēmējdarbības nozarēs, 
un to kvalitātes līmenis un standarti 
Eiropas Savienībā joprojām atšķiras. Lai 
patērētāji varētu pilnībā izmantot 
alternatīvas strīdu izšķiršanas iespējas, ir 
jānodrošina, ka tā ir pieejama visu veidu 

                                               
1 OV L 15, 17.4.1998., 31. lpp.
2 OV L 109, 19.4.2001., 56. lpp.
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pārrobežu strīdi. patērētāju strīdu izšķiršanai, ka ADR 
procedūru kvalitātes līmenis ir vienmērīgs 
un ka patērētāji un tirgotāji ir informēti par 
šīm procedūrām. Tāpat ADR struktūrām ir 
efektīvi jārisina pārrobežu strīdi.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šķiet, ka tās dalībvalstis, kuru valsts 
tiesību akti pārsniedz direktīvas par 
starpniecību pamatprasības, ir panākušas 
svarīgus rezultātus, veicinot strīdu 
civillietās un komerclietās ārpustiesas 
izskatīšanu; panāktie rezultāti, īpaši 
Itālijā, Bulgārijā un Rumānijā, liecina, ka 
starpniecība var palīdzēt ārpus tiesas ērti 
un bez sarežģījumiem atrisināt strīdus, ja 
tiek izmantotas procedūras, kas ir 
pielāgotas pušu prasībām, kā arī 
vajadzībai aizsargāt patērētājus.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Labi funkcionējošu alternatīvas strīdu 
izšķiršanas attīstība Eiropas Savienībā ir 
vajadzīga, lai vairotu patērētāju uzticību 
iekšējam tirgum, tostarp e-komercijas 
jomā. Šīs attīstības pamatā vajadzētu būt 
esošajām ADR struktūrām dalībvalstīs, un 
tā būtu jāīsteno saskaņā ar dalībvalstu 
juridiskajām tradīcijām.

(6) Labi funkcionējošu alternatīvas strīdu 
izšķiršanas attīstība Eiropas Savienībā ir 
vajadzīga, lai vairotu patērētāju uzticību 
iekšējam tirgum, tostarp e-komercijas
jomā. Šīs attīstības pamatā vajadzētu būt 
esošajām ADR struktūrām dalībvalstīs, un 
tā būtu jāīsteno saskaņā ar dalībvalstu 
juridiskajām tradīcijām. ARD procedūru 
izplatīšana var izrādīties svarīga arī tajās 
valstīs, kurās izskatīšanai tiesās tiek 
nodots pārmērīgi daudz lietu, kas neļauj 
ES iedzīvotājiem īstenot savas tiesības uz 
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taisnīgu tiesu pieņemamā laikā. 

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

ADR paredzēts kā patērētāju aizsardzības līdzeklis ar mērķi mazināt pastāvošo līdzsvara 
trūkumu starp tirgotājiem, kuriem ir lielākas iespējas pārvarēt finansiālu zaudējumu un 
samaksāt par tiesisko aizsardzību, un patērētājiem, kuri pretējā gadījumā nemeklētu 
aizsardzību tiesā finansiālo izmaksu dēļ, kas dažkārt var pārsniegt prasījuma summu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz 
tādu sūdzību izskatīšanas struktūru 
procedūrām, kurās par strīdu izšķiršanu 
atbildīgās fiziskās personas nodarbina 
tikai attiecīgais tirgotājs, kā arī uz tādu 
sūdzību izskatīšanas sistēmu procedūrām, 
kuras izmanto tirgotājs. Tai nebūtu 
jāattiecas uz tiešām sarunām starp 

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

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 21. maija 
Direktīvā 2008/52/EK par konkrētiem 
mediācijas aspektiem civillietās un 
komerclietās jau ir paredzēti 
pamatnoteikumi par Savienības līmeņa 
mediācijas sistēmām, jo īpaši pārrobežu 
strīdu gadījumos, neliedzot to piemērot 
iekšējās mediācijas sistēmās. Šī direktīva 
papildina minēto sistēmu attiecībā uz 
strīdu alternatīvas risināšanas 
procedūrām. 

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Fiziskās personas, kas atbild par 
alternatīvo strīdu izšķiršanu, būtu jāuzskata 
par objektīvām tikai tad, ja uz tām nevar 
izdarīt spiedienu, tādējādi ietekmējot to 
attieksmi pret attiecīgo strīdu. Šādu 
spiedienu ir īpaši svarīgi novērst, ja ADR 
struktūras finansē kāda no strīdā 
iesaistītajām pusēm vai organizācija, kurā 
kāda no pusēm piedalās. Lai nepieļautu 
nekādas interešu konflikta iespējas, 
fiziskās personas, kas ir atbildīgas par 
strīdu alternatīvo izšķiršanu, informē par 
visiem apstākļiem, kas var ietekmēt to 
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neatkarību vai radīt interešu konfliktu. 
Personām, ko nodarbina tikai attiecīgais 
tirgotājs vai profesionāla organizācija vai 
uzņēmēju apvienība, kuras loceklis ir 
attiecīgais tirgotājs, būtu jāpiemēro īpašas 
prasības, un tas būtu regulāri jāuzrauga 
kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) ADR sekmīgas izmantošanas 
nolūkā ir būtiski, it īpaši, lai nodrošinātu 
vajadzīgo uzticēšanos ADR procedūrām, 
ka visām fiziskajām personām, kas ir 
atbildīgas par strīdu alternatīvo 
risināšanu, ir vajadzīgās zināšanas. Tāpēc 
ir jānodrošina īpašas apmācības sistēmas, 
ko izveido dalībvalstis sadarbībā ar 
Komisiju.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Lai gan ADR izstrādātie risinājumi 
un ADR procedūru iznākums papildus 
tiesību normām var sakņoties arī kapitālā 
un rīcības kodeksā, šā elastīguma 
rezultātā patērētāju aizsardzības līmenim 
nevajadzētu būt zemākam salīdzinājumā 
ar aizsardzību, ko patērētāji saņemtu 
gadījumā, ja tiesību normu piemērošanu 
veiktu tiesas. Tādēļ šai direktīvai būtu 
jāparedz likumības princips, kas attieksies 
uz ADR procedūrām, saskaņā ar kuru 
ADR struktūra nosaka risinājumu, kurš ir 
saistošs patērētājam, tostarp tām, ko veic 
fiziskas personas, ko nodarbina tikai 
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attiecīgais tirgotājs vai profesionāla 
organizācija vai uzņēmēju apvienība, 
kuras loceklis ir attiecīgais tirgotājs. Jo 
īpaši dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
patērētājiem netiek liegta aizsardzība, ko 
nodrošina tās dalībvalsts tiesību aktu 
obligātie nosacījumi, kuras teritorijā 
struktūra ir reģistrēta. Pārrobežu strīdu 
gadījumā dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka patērētājiem netiek liegta aizsardzība, 
ko nodrošina obligātie nosacījumi, kurus 
piemēro saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību 
aktiem, kurā atrodas viņu pastāvīgā 
dzīvesvieta, gadījumos, kas noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 17. jūnija Regulas (EK) 
Nr. 593/2008 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami līgumsaistībām (Roma I)1, 
6. pantā.
_____________
1 OV L 177, 4.7.2008, 6. lpp.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) ADR procedūrām vajadzētu būt 
efektīvām. Tām vajadzētu būt vienkāršām 
un ātrām procedūrām, kuras parasti 
nepārsniedz 90 dienas, sākot no dienas, 
kad pusēm paziņots par prasības 
iesniegšanu. ADR struktūra paziņo pusēm 
par prasības pieteikumu, tiklīdz tā ir 
saņēmusi visus dokumentus, kas vajadzīgi 
ADR procedūras veikšanai. Atkarībā no 
attiecīgā strīda sarežģītības vai ļoti 
tehniskā rakstura ADR struktūrai 
vajadzētu būt iespējai pagarināt šo 
laikposmu. Puses ir jāinformē par jebkādu 
minētā laikposma pagarināšanu, 
vienlaikus norādot prognozējamo strīda 
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atrisināšanas ilgumu.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) ADR procedūru efektivitātes nolūkā 
jāparedz noteikumi, kas nodrošina, ka 
ADR struktūras izskata tikai atbilstīgas 
lietas. Tādēļ jāizvirza prasība, ka 
patērētāji cenšas panākt izlīgumu strīdā 
ar tirgotāju pirms lietas iesniegšanas ADR 
struktūrā. Šādas iekšējas sūdzību 
izskatīšanas procedūras var būt efektīvs 
līdzeklis patērētāju strīdu atrisināšanai 
agrīnā stadijā. Būtu jāļauj dalībvalstīm 
saglabāt vai ieviest valsts nosacījumus 
attiecībā uz procedūrām, kas saistītas ar 
iekšējām sūdzību procedūrām. Turklāt 
būtu jāparedz, ka tās var ļaut, lai ADR 
struktūras pieprasa apliecinājumu šādiem 
centieniem un atzīst prasību par 
nepieņemamu, ja patērētājs nevar sniegt 
šādu apliecinājumu. Dalībvalstīm jābūt 
arī iespējai noteikt prasījuma summas 
minimālo robežu, lai izvairītos no 
gadījumiem, kad prasījuma summa ir 
nesamērīgi mazāka par ADR procedūras 
reālajām izmaksām.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai ievērotu atzīto brīvības principu, 
ADR procedūras iznākumam nevajadzētu 
būt saistošam iesaistītajām pusēm, ja vien 
tās pirms procedūras sākšanas nav 
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informētas par to, ka iznākums ir saistošs, 
un nepārprotami devušas savu piekrišanu. 
Ja valsts noteikumi paredz, ka risinājumi 
ir saistoši tirgotājam, prasa tikai 
nepārprotamu patērētāja piekrišanu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) ADR procedūrās nozīmīga ir 
konfidencialitāte, tādēļ šajā direktīvā būtu 
jāparedz minimāla atbilstība civilprocesa 
noteikumiem, lai aizsargātu ADR 
procedūru konfidencialitāti jebkurā 
turpmākā civillietu un komerclietu 
tiesvedībā vai lietu izskatot šķīrējtiesā.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
21.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21c) Lai mudinātu iesaistītās puses 
izmantot ADR, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka attiecīgie valstu 
noteikumi par noilgumu un noilguma 
termiņiem neliedz pusēm iespēju sākt 
tiesvedību vai šķīrējtiesas procesu, ja 
risinājums nav panākts, izmantojot ADR 
procedūru. Dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka tas tiek panākts, lai gan 
ar šo direktīvu nesaskaņo attiecīgos valstu 
noteikumus par noilgumu un noilguma 
termiņiem. Šai direktīvai nebūtu 
jāietekmē starptautiskajos nolīgumos 
ietvertie noteikumi par noilgumu un tā 
termiņiem, ko dalībvalstīs īsteno, 
piemēram, transporta tiesību aktu jomā.
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Šajā direktīvā nav noteikts, ka 
tirgotāju dalība ADR procedūrās ir obligāta 
vai ka šādu procedūru rezultāts ir saistošs 
tirgotājiem, ja patērētājs pret tiem ir 
iesniedzis sūdzību. Tomēr, lai 
nodrošinātu, ka patērētājiem ir pieejama 
tiesiskā aizsardzība un viņi nav spiesti 
atteikties no sūdzībām, būtu jāmudina 
tirgotāji pēc iespējas piedalīties ARD 
procedūrās. Tādēļ šī direktīva neskar 
valsts noteikumus, saskaņā ar kuriem 
tirgotāju līdzdalība šādās procedūrās ir 
obligāta vai saistīta ar šo procedūru 
izmantošanas veicināšanu vai sankcijām
vai arī to rezultāts tirgotājiem ir saistošs, ja 
minētie tiesību akti neliedz strīdā 
iesaistītajām pusēm izmantot Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā 
noteiktās tiesības uz pieeju tiesai. 

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Lai uzlabotu ADR pieejamību visā 
ES, būtu jāveicina Eiropas ADR 
struktūru izveide. Šīs direktīvas nolūkā 
ADR struktūra būtu jāuzskata par 
Eiropas struktūru tad, ja tā ir kopīga 
divām vai vairāk dalībvalstīm vai ja to ir 
izveidojusi Eiropas jumta organizācija. 
Šādas struktūras varētu izveidot saskaņā 
ar Eiropas tiesību aktiem, piemēram, kā 
Eiropas ekonomisko interešu grupas.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(27) Lai nodrošinātu ADR struktūru 
atbilstošu un efektīvu darbību, tās būtu 
stingri jāuzrauga. Šajā nolūkā dalībvalstis 
ieceļ kompetento iestādi. Ņemot vērā, ka 
nozaru ADR gadījumā varētu būt sarežģīti 
uzticēt uzraudzības pienākumus tikai 
vienai iestādei, dalībvalstīm šajā gadījumā 
vajadzētu būt iespējai iecelt kompetento 
iestādi katrai nozarei. Komisijai un 
kompetentajām iestādēm saskaņā ar šo 
direktīvu būtu jāpublicē un jāatjaunina to 
ADR struktūru saraksts, kuras atbilst šai 
direktīvai. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka minēto sarakstu publicē ADR 
struktūras, patērētāju apvienības, 
uzņēmēju apvienības un Eiropas Patērētāju 
centru tīkls. Turklāt kompetentajām 
iestādēm būtu regulāri jāpublicē ziņojumi 
par ADR struktūru attīstību un darbību. 
ADR struktūrām būtu jāsniedz 
kompetentajām iestādēm konkrēta 
informācija, kura būtu jāizmanto kā pamats 
minētajos ziņojumos. Dalībvalstīm būtu 
jārosina ADR struktūras sniegt šādu 
informāciju, izmantojot Komisijas 
Ieteikumu 2010/304/ES par harmonizētās 
metodikas izmantošanu patērētāju sūdzību 
un jautājumu klasificēšanai. 

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir sekmēt iekšējā 
tirgus darbību un sasniegt augstu patērētāju 

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

tiesību aizsardzības līmeni, nodrošinot, ka 
strīdus starp patērētājiem un tirgotājiem
patērētāji var iesniegt izskatīšanai 
iestādēm, kas nodrošina objektīvas,
darbības ziņā neatkarīgas, pārredzamas, 
efektīvas un taisnīgas alternatīvas strīdu 
izšķiršanas procedūras.

Pamatojums
ADR paredzēts kā patērētāju aizsardzības līdzeklis ar mērķi mazināt pastāvošo līdzsvara 
trūkumu starp tirgotājiem, kuriem ir lielākas iespējas pārvarēt finansiālu zaudējumu un 
samaksāt par tiesisko aizsardzību, un patērētājiem, kuri pretējā gadījumā nemeklētu 
aizsardzību tiesā finansiālo izmaksu dēļ, kas dažkārt var pārsniegt prasījuma summu.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Šī direktīva attiecas uz procedūrām tādu 
līgumstrīdu izšķiršanai ārpus tiesas, kuri 
izcēlušies, tirgotājam, kas reģistrēts 
Savienībā, pārdodot preces vai sniedzot 
pakalpojumus patērētājam, kas dzīvo 
Savienībā, un kuru risināšanā iesaistās
ADR struktūra.

Pamatojums
ADR definīcija skaidri jānosaka 4. pantā „Definīcijas”.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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tikai attiecīgais tirgotājs;

Pamatojums
Dažas iekšējās ADR sistēmas darbojas nevainojami; tās ir labi zināmas patērētājiem, kuri 
šķiet apmierināti to darbību un iznākumu. Tā kā minētajām iekšējām sistēmām jāievēro tādi 
paši kvalitātes kritēriji, proti, objektivitāte, pārredzamība, efektivitāte un godīgums, būtu 
jānovērš jebkāda diskriminācija starp iekšējām sistēmām un trešām pusēm.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) uz sūdzībām, ko tirgotājs iesniedzis 
pret patērētāju.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
4. pants– da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) „alternatīva strīdu izšķiršanas 
procedūra” ir procedūra strīdu izšķiršanai 
ārpustiesas kārtībā, kad iesaistītās puses 
cenšas atrisināt konfliktu, izmantojot 
strīdu izšķiršanas struktūru, kura iesaka 
vai piedāvā risinājumu vai saved kopā 
iesaistītās puses ar mērķi panākt 
izlīgumu;

Pamatojums

Precizējums, kas vajadzīgs, lai skaidri noteiktu direktīvas priekšmetu un darbības jomu.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
4. pants– f apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vietā, kur attiecīgā juridiskā persona vai – vietā, kur attiecīgā juridiskā persona vai 
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fizisku un juridisku personu apvienība veic 
ar alternatīvu strīdu izšķiršanu saistītas 
darbības, vai tās juridiskajā adresē, ja 
konkrēto struktūru vada juridiska persona 
vai fizisku un juridisku personu apvienība;

fizisku un juridisku personu apvienība veic 
ar alternatīvu strīdu izšķiršanu saistītas 
darbības, vai tās juridiskajā adresē, ja 
konkrēto struktūru vada juridiska persona 
vai fizisku un juridisku personu apvienība, 
tostarp koleģiāla iestāde, kā minēts 
6. panta 2. punktā;

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) uztur regulāri atjauninātu tīmekļa 
vietni, kurā strīdā iesaistītās puses var iegūt 
informāciju par ARD procedūrām un
iesniegt sūdzību tiešsaistē, un šī tīmekļa 
vietne ir funkcionāli saistīta ar Eiropas 
platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. [...]/2012 [par 
patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē];

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
ADR procedūru izmantošana

1. Tiesa, kurā ir iesniegta prasība, 
vajadzības gadījumā un ņemot vērā visus 
lietas apstākļus, aicina iesaistītās puses 
strīda atrisināšanai izmantot ADR. Tiesa 
var arī aicināt iesaistītās puses apmeklēt 
informatīvu pasākumu par ADR 
procedūru izmantošanu, ja šādus 
pasākumus rīko un tie ir viegli pieejami, 
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un sniegt iesaistītajām pusēm informāciju 
par ODR platformu, kas ieviesta saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
[Publikāciju birojs ieraksta pieņemšanas 
datumu] Regulu (ES) Nr. [Publikāciju 
birojs ieraksta atsauces numuru] par 
patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē 
(Regula par patērētāju ODR).
2. Šī direktīva neskar valsts tiesību aktus, 
kuros ADR izmantošana noteikta par 
obligātu vai uz to attiecas stimuli vai 
sankciju piemērošana, ja tiek noraidīta 
ADR, pirms vai pēc tiesvedības 
sākšanas — ja šādi tiesību akti nekavē 
attiecīgās puses tiesības izmantot 
tiesvedību.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts un 1. līdz 1.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Zināšanas un objektivitāte Zināšanas, neatkarība un objektivitāte 

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

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

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

(a) tām ir nepieciešamās zināšanas un
prasmes alternatīvas patērētāju strīdu 
izšķiršanas jomā vai strīdu izšķiršanā 
tiesā, kā arī izpratne par tiesībām; 

(b) tās nevar atbrīvot no amata bez 
pamatota iemesla;

(b) tās ieceļ uz noteiktu termiņu, un tās 
nevar atbrīvot no amata bez pamatota 
iemesla;

(c) tām nav interešu konflikta ar kādu no 
strīdā iesaistītājām pusēm.

(c) tām nav interešu konflikta ar kādu no 
strīdā iesaistītājām pusēm.

1a. Lai īstenotu 1. punkta a) apakšpunktu, 
dalībvalstis nodrošina īpašas apmācības 
sistēmas fiziskām personām, kas atbild 
par strīdu alternatīvo izšķiršanu. Komisija 
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palīdz dalībvalstīm izveidot šādas 
apmācības sistēmas un kvalitātes 
kontroles mehānismus.
1b. Lai īstenotu 1. punkta c) apakšpunktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka fiziskās 
personas, kas atbild par strīdu alternatīvo 
izšķiršanu, sniedz informāciju par 
jebkādiem apstākļiem, kas var ietekmēt to 
neatkarību vai radīt interešu konfliktu. 
Dalībvalstis nodrošina, ka šādos apstākļos 
attiecīgā persona piekrīt rīkoties un 
turpina rīkoties tikai tad, ja iesaistītās 
puses tam nepārprotami piekrīt un šī 
persona ir pārliecināta, ka spēj pilnībā 
neatkarīgi veikt ADR procedūru, lai 
nodrošinātu pilnīgu objektivitāti.
Dalībvalstis nodrošina, ka pienākums 
atklāt informāciju saskaņā ar šo punktu ir 
pienākums, kas pastāvīgi jāpilda visā 
ADR procedūras laikā.
1c. Ja par alternatīvu strīdu izšķiršanu 
atbildīgās fiziskās personas ir neatkarīgas 
trešās puses, saskaņā ar 1.b punktu 
sniedzamajā informācijā atklāj:
(a) jebkādas personiskas vai darījumu 
attiecības ar vienu vai vairākām 
iesaistītajām pusēm pēdējo triju gadu 
laikā pirms stāšanās amatā;
(b) jebkādu finansiālu vai cita veida tiešu 
vai netiešu ieinteresētību ADR procedūras 
iznākumā;
(c) attiecīgo personu, kas pēdējo triju 
gadu laikā pirms stāšanās amatā 
darbojusies jebkādā citā statusā, kas nav 
saistīts ar ADR, vienas vai vairāku 
iesaistīto pušu labā, profesionālas 
organizācijas vai uzņēmēju apvienības 
labā, kuras locekle ir viena no pusēm, vai 
jebkura cita tās locekļa labā/.
1d. Lai īstenotu 1. punkta c) apakšpunktu, 
ja fiziskās personas, kas atbild par strīdu 
alternatīvo izšķiršanu, nodarbina tikai 
tirgotājs vai profesionāla organizācija vai 
uzņēmēju apvienība, kuras loceklis ir šis 
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tirgotājs, dalībvalstis, izņemot, ja šīs 
fiziskās personas atbilst 1.e punkta 
prasībām, nodrošina, ka tās ir koleģiālas
struktūras sastāvā, kurā ir vienāds skaits 
pārstāvju no patērētāju organizācijām un 
tirgotāja pārstāvju vai, attiecīgā gadījumā, 
profesionālajām organizācijām vai 
uzņēmēju apvienībām.
1e. Ja fiziskās personas, kas atbild par 
strīda izšķiršanu, nodarbina tikai tirgotājs 
vai profesionāla organizācija vai 
uzņēmēju apvienība, kuras loceklis šis 
tirgotājs ir, un tās nav koleģiālā struktūrā, 
kas minēta 1.d punktā, dalībvalstis 
nodrošina, ka tās atbilst šādām prasībām:
(a) tās ieceļ uz pietiekami ilgu laiku, lai 
nodrošinātu to rīcības neatkarību;
(b) tās nevar saņemt norādījumus no 
tirgotāja ne tiešā veidā, ne netieši;
(c) to atalgojums ir pilnīgi neatkarīgs no 
ADR procedūras iznākuma;
(d) to autonomiju garantē īpašs budžets 
atsevišķi no tirgotāja vispārējā budžeta vai 
attiecīgā gadījumā — profesionālās 
organizācijas vai uzņēmēju apvienības 
vispārējā budžeta, sniedzot pietiekamus 
līdzekļus ADR procedūru efektivitātes 
nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
struktūras savās tīmekļa vietnēs un pēc 
pieprasījuma drukātā formātā savās telpās 
padara publiski pieejamu informāciju
vienkāršā un saprotamā valodā par:
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Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) to fizisko personu sarakstu, kas ir 
atbildīgas par alternatīvo strīdu izšķiršanu,
un par šo personu dzīves aprakstiem (CV), 
tostarp speciālo zināšanu jomām, metodi
to iecelšanai amatā un pilnvaru termiņu;

Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) strīdu veidiem, kuru risināšana ir to 
kompetencē, tostarp vajadzības gadījumā 
par prasījuma minimālo summu;

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(i) izmaksām, ja tādas ir, kas jāsedz strīdā 
iesaistītajām pusēm, tostarp noteikumiem 
par izmaksu segšanu procedūras beigās;

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ka) sodiem par saistību nepildīšanu 
gadījumā, ja lēmums ir iesaistītajām 
pusēm saistošs.
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Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
struktūras savās tīmekļa vietnēs un drukātā 
formātā savās telpās padara publiski 
pieejamus gada darbības pārskatus. 
Minētajos pārskatos iekļauj šādu 
informāciju, kas attiecas gan uz iekšzemes, 
gan pārrobežu strīdiem:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
struktūras savās tīmekļa vietnēs un pēc 
pieprasījuma drukātā formātā savās telpās 
padara publiski pieejamus gada darbības 
pārskatus. Minētajos pārskatos iekļauj šādu 
informāciju, kas attiecas gan uz iekšzemes, 
gan pārrobežu strīdiem:

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atkārtotas problēmas, kas izraisa strīdus 
starp patērētājiem un tirgotājiem; 

(b) atkārtotas problēmas, kas izraisa strīdus 
starp patērētājiem un tirgotājiem, un 
papildus var sniegt ieteikumus, kā 
turpmāk šādas problēmas var novērst vai 
atrisināt; 

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) atbilstības pakāpe un ADR procedūru 
iznākumi; 

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ADR procedūra ir vienkārši pieejama
abām strīdā iesaistītajām pusēm neatkarīgi 
no tā, kur attiecīgā puse atrodas;

(a) ADR procedūra ir pieejama un 
sasniedzama tiešsaistē un bezsaistē
neatkarīgi no tā, kur puses atrodas;

Grozījums Nr. 36

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) ADR procedūru var uzsākt tikai 
patērētājs;

Pamatojums

ARD shēmu mērķis ir nodrošināt vājāko pušu — bieži vien patērētāj — lielāku piekļuvi 
tiesām, nodrošinot tām prasību ierosināšanas līdzekļus. Tirgotājiem nedrīkstētu būt iespēja 
izmantot ADR shēmas pret patērētājiem parādu piedziņas nolūkos.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ADR struktūra, kas saņēmusi 
sūdzību, to paziņo strīdā iesaistītajām 
pusēm, tiklīdz tā ir saņēmusi visus 
dokumentus ar informāciju saistībā ar 
sūdzību.

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) strīdu izšķir 90 dienu laikā no dienas, 
kad iesaistītajām pusēm ir paziņots par 
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Sarežģītu strīdu gadījumā ADR struktūra 
minēto laikposmu var pagarināt.

sūdzības iesniegšanu. Ja strīdi ir sarežģīti 
vai ļoti tehniska rakstura, dalībvalstis 
nodrošina, ka ADR struktūra minēto 
laikposmu var pagarināt. Puses ir 
jāinformē par jebkādu minētā laikposma 
pagarināšanu, vienlaikus norādot 
prognozējamo strīda atrisināšanas 
ilgumu.

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu ADR procedūru 
efektivitāti, dalībvalstis nodrošina, ka 
patērētājiem tiek prasīts nepastarpināti 
panākt izlīgumu ar tirgotāju pirms 
prasības iesniegšanas ADR struktūrā. 
Dalībvalstis var dot ADR struktūrām 
iespēju pieprasīt apliecinājumu šādiem 
centieniem un atzīt prasību par 
nepieņemamu, ja patērētājs nevar sniegt 
šādu apliecinājumu. 

Pamatojums
Lai nepieļautu pārmērīgu slogu ADR struktūrām, tām būtu jāpieņem tikai atbilstīgas 
prasības. Tādēļ ir jāierobežo prasību pieņemamība, lūdzot patērētājiem censties vispirms 
atrisināt problēmu kopīgi ar tirgotāju un vērsties ADR struktūrā tikai tad, ja šis mēģinājums 
ir bijis nesekmīgs.

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Dalībvalstis var ierobežot ADR 
iesniedzamo strīdu pieņemamību, nosakot 
prasījuma summas minimālo robežu, 
ņemot vērā, vai prasījuma summa nav 
nesamērīgi mazāka par ADR procedūras 
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reālajām izmaksām.

Pamatojums
Būtu lietderīgi, ja dalībvalstis noteiktu minimālo prasījuma summu, lai izvairītos no 
gadījumiem, ka ADR struktūrā tiek iesniegtas nepamatotas lietas.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) iesaistītajām pusēm ir iespēja 
atteikties no procedūras jebkurā posmā, ja 
tās nav apmierinātas ar procedūras izpildi 
vai norisi; tās informē par šīm tiesībām 
pirms procedūras sākšanas; ja valsts 
noteikumi paredz, ka tirgotājam ir obligāti 
jāpiedalās ADR procedūrās, šis noteikums 
attiecas tikai uz patērētāju.

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) strīda pusēm ir iespēja izteikt savu 
viedokli un uzklausīt otras puses
argumentus un faktus, kā arī ekspertu
atzinumus;

(a) strīda pusēm ir iespēja izteikt savu 
viedokli, iepazīties ar otras puses
minētajiem argumentiem un faktiem,
tostarp ekspertu atzinumiem un 
viedokļiem, kā arī izteikt par tiem 
komentārus;

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka ne visas procedūras tiks veiktas iesaistīto pušu klātienē un tās var pilnīgi 
vai daļēji sākt rakstiski. Pusēm vajadzētu būt arī piešķirtām tiesībām izteikt komentārus par 
otras puses iesniegtajiem argumentiem un faktiem, tostarp visiem ekspertu izteiktajiem 
atzinumiem.
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Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina brīvības 
principa ievērošanu, pieprasot, lai:
(a) starp patērētāju un tirgotāju panākta 
vienošanās sūdzības iesniegt ADR 
struktūrai nedrīkstētu būt patērētājam 
saistoša, jā tā ir noslēgta pirms strīdus 
izraisīšanās un ja tās rezultātā 
patērētājam tiek liegtas tiesības celt 
prasību tiesā, lai risinātu strīdu;
(b) ADR procedūras iznākums nevar būt 
saistošs iesaistītajām pusēm, ja vien tās 
pirms procedūras sākšanas nav 
informētas par to, ka iznākums ir saistošs, 
un nepārprotami devušas savu piekrišanu. 
ja valsts noteikumi paredz, ka risinājumi 
ir saistoši tirgotājam, prasa tikai 
nepārprotamu patērētāja piekrišanu.

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja tiek izveidotas ADR procedūras, 
kuru mērķis ir atrisināt strīdu, ierosinot 
risinājumu, dalībvalstis var noteikt, ka 
šajās ADR procedūrās ierosinātie 
risinājumi pēc patērētāja izvēles ir saistoši 
tirgotājam.
Šādos gadījumos 9. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu un 9. panta 2. punkta 
c) apakšpunktu lasa kā tādu, kas attiecas 
tikai uz patērētāju.
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Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai turpināt ADR attīstīšanu un ieviest jaunas ADR shēmas tā, lai 
gadījumā, kad patērētājs izvēlas pieņemt procedūras iznākumu, šis lēmums būtu saistošs 
tirgotājam.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ia) dalība procedūrā neliedz iespēju 
meklēt tiesisko aizsardzību, izmantojot 
parastu tiesas procedūru;

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
ADR lēmumu likumība

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
procedūru, tostarp — ja tās veikušas 
fiziskas personas, kas minētas 6. panta 
1.d) punktā, kuru mērķis ir izšķirt strīdus, 
nosakot patērētājam risinājumu, 
iznākumā patērētājs nezaudē aizsardzību, 
ko nodrošina tās dalībvalsts obligātās 
tiesību normas, kurā ADR ir izveidota.
2. Patērētāju pārrobežu strīdu gadījumā 
dalībvalstis nodrošina, ka ADR 
procedūru, tostarp — ja tās veikušas 
fiziskas personas, kas minētas 6. panta 
1.d) punktā, kuru mērķis ir izšķirt strīdu, 
nosakot patērētājam risinājumu, 
iznākumā patērētājs nezaudē aizsardzību, 
ko tam nodrošina noteikumi, no kuriem 
nevar atkāpties, savstarpēji vienojoties, 
atbilstīgi tās dalībvalsts tiesību aktiem, 
kurā ir patērētāja pastāvīgā mītnesvieta, 
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gadījumos, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
17. jūnija Regulas (EK) Nr. 593/2008 par 
tiesību aktiem, kas piemērojami 
līgumsaistībām (Roma I)1, 6. pantā.
3. ADR procedūru gadījumā, kuru mērķis 
ir izšķirt strīdu, piedāvājot risinājumu, 
dalībvalstis nodrošina, ka piedāvāto 
risinājumu var pamatot arī uz taisnīgumu 
un uz pašreglamentējošajiem kodeksiem 
vai pamatnostādnēm, vienlaikus pienācīgi 
ņemot vērā pastāvošās tiesību normas.
______________
1 OV L 177, 4.7.2008., 6. lpp.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
9.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b pants
ADR procedūru konfidencialitāte

1. Dalībvalstis, ja vien puses nav 
vienojušās citādi, nodrošina, ka ADR 
struktūrām un fiziskām personām, kas 
atbild par strīda alternatīvu risināšanu, 
neprasa sniegt liecības civillietu un 
komerclietu tiesvedībā vai šķīrējtiesas 
procesā attiecībā uz informāciju, kas izriet 
no ADR procedūras vai ir saistīta ar to, 
izņemot:
(a) ja tas ir vajadzīgs sevišķi svarīgu 
attiecīgas dalībvalsts sabiedriskās kārtības 
apsvērumu dēļ, jo īpaši, ja ir jānodrošina 
bērnu interešu aizsardzība vai jānovērš 
kaitējums kādas personas fiziskai vai 
psiholoģiskai veselībai;
(b) ja ADR procedūras iznākuma satura 
izpaušana ir vajadzīga, lai īstenotu vai 
izpildītu šo iznākumu.
2. Šā panta 1. punkts neliedz dalībvalstīm 
ieviest stingrākus pasākumus, lai 
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aizsargātu ADR procedūru 
konfidencialitāti. 

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
9.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.c pants
ADR procedūru ietekme uz noilgumu un 

noilguma termiņiem
1. Dalībvalstis nodrošina, ka iesaistītajām 
pusēm, kas, cenšoties atrisināt strīdu, 
izvēlas ADR procedūru, vēlāk saistībā ar 
konkrēto strīdu neliedz sākt tiesvedību vai 
lietas izskatīšanu šķīrējtiesā, beidzoties 
noilgumam vai noilguma termiņiem ADR 
procedūras laikā.
2. Šā panta 1. punkts neskar noteikumus 
par noilgumu vai noilguma termiņiem 
starptautiskos nolīgumos, kuros 
dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses.

Pamatojums
ADR izmantošanai nebūtu jāliedz piekļuve parastai tiesvedībai.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā 
reģistrētie tirgotāji informē patērētājus par 
ADR struktūrām, kuras tie apņemas 
izmantot, lai atrisinātu iespējamos strīdus, 
kas varētu izcelties starp attiecīgo tirgotāju 
un patērētājiem. Minētā informācija ietver 
attiecīgo ADR struktūru tīmekļa vietņu 
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attiecīgo ADR struktūru tīmekļa vietņu 
adreses un precizējumu par to, vai 
attiecīgais tirgotājs apņemas izmantot 
minētās struktūras, lai izšķirtu strīdus ar 
patērētājiem.

adreses.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Informācijai, kas minēta 1. punktā, jābūt
vienkārši, tieši, skaidri un pastāvīgi
pieejamai tirgotāja tīmekļa vietnē, ja 
attiecīgajam tirgotājam tāda ir, vispārīgo 
noteikumu sadaļā preču pirkšanas vai 
pakalpojumu sniegšanas līgumos, kas 
noslēgti starp attiecīgo tirgotāju un 
patērētāju, un ar šādiem līgumiem saistītos 
rēķinos un kvītīs. Tāpat jānorāda, kā 
iespējams iegūt sīkāku informāciju par 
attiecīgo ADR struktūru un nosacījumiem 
tās izmantošanai.

2. Uz informāciju, kas minēta 1. punktā, 
norāda visaptverošā, skaidrā un viegli 
pieejamā veidā

(a) tirgotāja tīmekļa vietnē, ja attiecīgajam 
tirgotājam tāda ir;
(b) attiecīgā gadījumā — vispārīgo 
noteikumu sadaļā preču pirkšanas vai 
pakalpojumu sniegšanas līgumos, kas 
noslēgti starp attiecīgo tirgotāju un 
patērētāju; kā arī

(c) tad, ja tirgotājs rakstiski paziņo
patērētājam par to, ka tiek noraidīta 
sūdzība, kas tika viņam iesniegta tiešā 
veidā.
Tāpat jānorāda, kā iespējams iegūt sīkāku 
informāciju par attiecīgo ADR struktūru un 
nosacījumiem tās izmantošanai.

Grozījums Nr. 51
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta noteikumi neskar 
Direktīvas 2011/83/ES 6., 7. un 8. pantu 
attiecībā uz patērētāju informēšanu 
gadījumos, kad slēdz distances līgumus vai 
līgumus slēdz ārpus uzņēmuma telpām.

3. Šā panta noteikumi neskar 
Direktīvas 2011/83/ES 6., 7. un 8. pantu 
attiecībā uz patērētāju informēšanu 
gadījumos, kad slēdz distances līgumus vai 
līgumus slēdz ārpus uzņēmuma telpām, 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 23. septembra 
Direktīvas 2002/65/ES par patēriņa 
finanšu pakalpojumu tālpārdošanu1

3. pantu un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 25. novembra 
Direktīvas 2009/138/ES par 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
darbību uzsākšanu un veikšanu 
(Maksātspēja II)2 185. pantu.

______________
1 OV L 271, 9.10.2002, 16. lpp.
2 OV L 335, 17.12.2008, 1. lpp.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija publicē sarakstu, kurā iekļauti 
1. punktā minēto tīklu nosaukumi un 
kontaktinformācija. Komisija attiecīgā 
gadījumā atjaunina šo sarakstu reizi divos 
gados.

3. Komisija publicē sarakstu, kurā iekļauti 
1. punktā minēto tīklu nosaukumi un 
kontaktinformācija. Komisija atjaunina šo 
sarakstu reizi divos gados.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts norīko kompetento 1. Katra dalībvalsts norīko kompetento 
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iestādi, kas atbildīga par to ADR struktūru 
darbības uzraudzību, kuras reģistrētas tās 
teritorijā. Dalībvalstis šo norīkoto iestādi 
dara zināmu Komisijai.

iestādi, kas atbildīga par to ADR struktūru 
darbības uzraudzību, kuras reģistrētas tās 
teritorijā. Nozaru ADR gadījumā 
dalībvalstis var norīkot kompetento iestādi 
katrai nozarei. Dalībvalstis šīs norīkotās 
iestādes dara zināmas Komisijai.

Pamatojums
Dažas ADR struktūras ir nozaru struktūras. Būtu ļoti sarežģīti uzticēt visu nozaru uzraudzību 
tikai vienai iestādei, un tas šai iestādei radītu ievērojamu slogu. Tām dalībvalstīm, kurām nav 
vienas iestādes, kas ir atbildīga par visām nozarēm, būtu jāsaglabā iespēja iecelt katrai 
nozarei savu kompetento iestādi.

Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(d) atbilstības pakāpe un ADR procedūru 
iznākumi;

Pamatojums
ADR struktūru pienākums ir uzraudzīt procedūras iznākumu izpildi. Tas ir svarīgs ADR 
sistēmu efektivitātes rādītājs un arī palīdz patērētājiem un uzņēmumiem izlemt, vai dalība 
ADR procedūrā ir lietderīga.

Grozījums Nr. 55

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) atkārtotas problēmas, kas izraisa strīdus 
starp patērētājiem un tirgotājiem;

(f) atkārtotas problēmas, kas izraisa strīdus 
starp patērētājiem un tirgotājiem, un 
papildus var tikt sniegti orientējoši 
risinājumi, tostarp ierosinājumi šo 
problēmu risināšanai;

Pamatojums
Lai veicinātu paraugprakses apmaiņu, būtu lietderīgi, ja ADR struktūras kā risinājuma 
paraugu nodrošinātu informāciju par iepriekš atrisinātām lietām, vienlaikus saglabājot 
konfidencialitāti.
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Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes, pamatojoties uz 
1. punktā minēto izvērtējumu, izveidos
sarakstu, kurā apkopotas ADR struktūras, 
kas atbilst 1. punktā paredzētajiem 
nosacījumiem.

2. Katra kompetentā iestāde, pamatojoties 
uz 1. punktā minēto izvērtējumu, izveido
sarakstu, kurā apkopotas ADR struktūras,
par kurām tai sniegta informācija, un kas 
atbilst 1. punktā paredzētajiem 
nosacījumiem.

Pamatojums
Jāprecizē, ka iestādes nevar pēc saviem ieskatiem atteikt iekļaušanu sarakstā, ja novērtējums 
liecina, ka ADR struktūra ievēro II nodaļas noteikumus.

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) nepieciešamība pēc strīdā iesaistīto 
pušu vai to pārstāvju, ja tādi ir izraudzīti, 
fiziskas klātbūtnes un

(e) nepieciešamība pēc strīdā iesaistīto 
pušu vai to pārstāvju, ja tādi ir izraudzīti, 
fiziskas klātbūtnes, norādot strīda 
izšķiršanas iespējas bez pušu vai to 
pārstāvju fiziskas klātbūtnes, ja viņu 
juridiskā adrese vai pastāvīgā dzīvesvieta 
ir citā dalībvalstī, un

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kompetentās iestādes svītro ADR 
struktūru šajā sarakstā, ja šī ASR iestāde 
vairs neatbilst prasībām, kas izklāstītas 
1. punktā. Sarakstu atjaunina 
nekavējoties un attiecīgo informāciju 
nosūta Komisijai.
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Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Reizi divos gados kompetentās iestādes 
publicē ziņojumu par ADR iestāžu attīstību 
un darbību. Šajā ziņojumā jo īpaši:

5. Reizi divos gados kompetentās iestādes 
publicē un iesniedz Komisijai ziņojumu 
par ADR iestāžu attīstību un darbību. Šajā 
ziņojumā jo īpaši:

Pamatojums
Lai veidotos laba sadarbība starp Komisiju un valsts kompetentajām iestādēm, ir vēlams, lai 
minētās iestādes sniegtu ziņojumus Komisijai, kas centralizēti apkopotu šo informāciju, 
tādējādi vienkāršojot Komisijas informācijas iegūšanas procedūru.
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