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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu regulai par patērētāju strīdu 
izšķiršanu tiešsaistē, jo tā veicinās iekšējā tirgus darbību un uzlabos alternatīvās strīdu 
izšķiršanas (ADR — alternative dispute resolution) piemērošanu, ņemot vērā, ka ADR
pieejamība var būt apgrūtināta valodas barjeru, neierastu procedūru dēļ utt.

Tomēr viņš ir stingri pārliecināts, ka šos mērķus ar ierosināto sistēmu var sasniegt tikai tad, ja 
tā ir visaptveroša (ietverot iekšzemes un pārrobežu, kā arī tiešsaistes un bezsaistes darījumus), 
atbilst augstiem standartiem (patērētāju aizsardzība augstā līmenī, objektivitāte, efektivitāte, 
pārredzamība), ir ērti izmantojama, nodrošina labus rezultātus un saglabā tiesu iestāžu 
pieejamību, t. i., jo īpaši neierobežo patērētāju tiesības vērsties tiesās.

Ar ierosinātajiem grozījumiem ir mēģināts to panākt, īpaši šādos veidos:
 pagarināt gan pārrobežu, gan iekšzemes darījumu darbības jomu, ņemot vērā, ka nav 

pamata (un bieži vien arī reālas iespējas) nošķirt šos divus darījumu veidus; tāda paša 
iemesla dēļ darbības jomā būtu arī jāiekļauj strīdi, kas rodas bezsaistes darījumos;

 pārdēvēt platformu par „tiešsaistes atbalsta platformu”, lai precīzāk raksturotu tās 
funkciju (atbalsta sniegšana) un darbības jomu (tā kā tiešsaistes rīks aptver gan 
tiešsaistes, gan bezsaistes darījumus);

 nodrošināt, ka tiešsaistes atbalsta platforma patiešām palīdz maksimāli gūt labumu no 
ADR: iekļaujot platformā piekļuvi tirgotāju sūdzību dienestiem, sniedzot vispusīgu, 
visām ieinteresētajām personām publiski pieejamu informāciju par ADR procedūrām 
un ADR struktūrām; platformā publiskojot koordinatoru kontaktinformāciju; sniedzot 
patērētājiem palīdzību (vienlaikus ar norādēm par kontaktpunktiem un 
koordinatoriem), lai viņi varētu aizpildīt sūdzību veidlapu un izvēlēties piemērotāko 
ADR struktūru, un palīdzot (ar īpaša mehānisma starpniecību, kura sastāvā ir 
komptetenti koordinatori) gadījumos, kad patērētājs un tirgotājs nevar uzreiz noteikt 
kopēju kompetentu ADR struktūru;

 iespējami skaidri noteikt Komisijas atbildību par tiešsaistes platformu;
 popularizēt zemu izmaksu ADR un tiešsaistes instrumentu izmantošanu, informējot 

patērētājus iespējami pilnīgi un agrīni par tādiem aspektiem kā maksa un fiziskas 
klātesamības nepieciešamība un pārskatīšanas klauzulā konkrēti iekļaujot tiešsaistes 
saziņas aspektu;

 skaidri noteikt termiņus, kuros jāatrod kompetenta ADR struktūra un strīds jāizšķir;
 grozīt noteikumus par īstenošanas un deleģētajiem aktiem salīdzinājumā ar Komisijas 

priekšlikumu, lai labāk atspoguļotu LESD 290. un 291. panta mērķus.

GROZĪJUMI

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



PE486.178v01-00 4/32 PA\897798LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes regula par 
patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē
(Regula par patērētāju ODR)

Eiropas Parlamenta un Padomes regula par 
tiešsaistes platformu alternatīvai
patērētāju strīdu izšķiršanai

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Saskaņā ar LESD 26. panta 2. punktu, 
iekšējais tirgus ir telpa bez iekšējām 
robežām, kurā ir nodrošināta preču un 
pakalpojumu brīva aprite. Lai patērētāji 
uzticētos iekšējam tirgum un varētu gūt 
labumu no tā, ir svarīgi viņiem nodrošināt 
pieeju vienkāršiem un lētiem paņēmieniem 
tādu strīdu izšķiršanai, kas radušies saistībā 
ar preču pārdošanu vai pakalpojumu 
sniegšanu. Tas nenoliedzami ir svarīgi 
gadījumos, kad patērētāji veic pirkumus 
pāri robežai, un arī iekšzemes darījumos.
Varētu arī būt grūti noteikt atšķirību starp 
pārrobežu darījumiem un iekšzemes 
darījumiem. Atbilstoši šī regula būtu 
jāpiemēro gan pārrobežu un iekšzemes, 
gan arī tiešsaistes un bezsaistes 
darījumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Iekšējais tirgus ir patērētāju ikdienas 
realitāte, tiem ceļojot, iepērkoties un veicot 
maksājumus. Patērētāji ir galvenie iekšējā 
tirgus dalībnieki, un tāpēc tiem jābūt 
uzmanības centrā. Veicot darījumus iekšējā 
tirgū, patērētājiem un tirgotājiem vajadzētu 
justies pārliecinātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(6) Patērētāju un tirgotāju uzticēšanās 
iekšējam tirgum pieaugs, ja tiem būs dota 
iespēja vienkārši un lēti izšķirt strīdus. 
Tomēr patērētājiem un tirgotājiem 
joprojām nav viegli rast ārpustiesas 
risinājumus. Tāpēc strīdi pašlaik bieži 
paliek neatrisināti.

(Šis grozījums — svītroti vārdi 
„pārrobežu” un „tiešsaistes darījumi” —
attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas 
gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas 
izmaiņas visā tekstā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 5

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) Alternatīva strīdu izšķiršana var 
nodrošināt vienkāršu un lētu risinājumu. 
Tomēr pašreiz trūkst mehānismu, kas ļautu 
patērētājiem un tirgotājiem risināt strīdus, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus. Tas 
rada kaitējumu patērētājiem, ir šķērslis 
darījumiem, rada nevienlīdzīgus 
konkurences apstākļus tirgotājiem un 
tādējādi kavē iekšējā tirgus attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 7

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Šo regulu nevajadzētu piemērot 
strīdiem starp tirgotājiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Šīs regulas mērķis ir izveidot 
tiešsaistes atbalsta platformu Eiropas 
līmenī. Šai platformai vajadzētu būt 
interaktīvai tīmekļa vietnei, kas piedāvā 
vienu pieejas punktu patērētājiem un 
tirgotājiem, kuri cenšas ārpustiesas kārtībā 
risināt strīdus. Ar tās palīdzību 
patērētājiem un tirgotājiem būtu jādod 
iespēja 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 strīdu. Platformai būtu 
jānodrošina iespēja ADR struktūrām un 
pusēm risināt strīdu izšķiršanu platformā. 

(Šis grozījums — „tiešsaistes atbalsta 
platforma” — attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Komisijai būtu jāizveido un 
jāizstrādā platforma, jāuztur un 
jānodrošina tās darbība, jo īpaši sniedzot 
nepieciešamo finansējumu un veicot 
ekspertīzi.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Eiropas līmeņa sistēmai būtu jābalstās 
uz jau esošajām ADR struktūrām 
dalībvalstīs, un tai jāievēro dalībvalstu 
tiesiskās tradīcijas. Tāpēc ADR struktūrām, 
kurām sūdzība ir nosūtīta, izmantojot 
tiešsaistes atbalsta platformu, būtu 
jāpiemēro savs reglaments, tostarp 
noteikumi par izmaksām. Šajā sakarībā 
būtu jāatgādina, ka saskaņā ar 
Direktīvas …./…/ES (Direktīva par 
patērētāju ADR) [Office of Publications 
insert reference number] patērētājiem 
sedzamām izmaksām vajadzētu būt 
nelielām. Tomēr šīs regulas mērķis ir 
noteikt dažus kopīgus noteikumus, kas 
piemērojami šīm procedūrām, lai 
nodrošinātu to efektivitāti. Tajā būtu 
jāietver noteikumi, kas nodrošina ātru šādu 
strīdu izšķiršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai gadījumos, kad puses 
nevienojas par vienu kompetentu ADR 
struktūru, veicinātu sūdzības apstrādi, 
izmantojot platformu, būtu vajadzīga 
iespēja izmantot īpašu mehānismu, ja vien 
kāda no pusēm nav iebildusi pret šāda 
mehānisma izmantošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Lai risinātu strīdus, izmantojot 
tiešsaistes atbalsta platformu, palīdzību 
varētu sniegt strīdu izšķiršanas 
koordinatoru tīkls. Šai tīklā būtu jāiekļauj 
dalībvalstu kontaktpunkti, kuros darbojas 
koordinatori. 

(Šis grozījums — svītroti vārdi 
„tiešsaistes” / „tiešsaistes strīdu 
izšķiršana” saistībā ar koordinatoriem un 
kontaktpunktiem — attiecas uz visu tekstu. 
Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai nepalielinātu patērētāju 
piekļuves punktu skaitu, dalībvalstīm 
vispirms būtu jānosaka, ka par 
kontaktpunktiem atbildīgi ir šo valstu 
centri, kas iekļauti Eiropas Patērētāju 
centru tīklā. Koordinatoriem būtu 
jāsniedz atbalsts strīdu izšķiršanai, 
izmantojot platformu, jo īpaši sniedzot 
palīdzību patērētājiem un informējot 
viņus. Tā kā platformas veiksmīga 
darbība līdz ar to būs atkarīga arī no 
koordinatoru spējām un zināšanām, 
Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu viņus 
atbilstoši apmācīt. 

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Tirgotājiem savā tīmekļa vietnē būtu 
jāinformē patērētāji par tiešsaistes atbalsta 
platformu un jānodrošina elektroniska saite 
ar tās mājas lapu. Tiem būtu jāsniedz šāda 
informācija arī tad, ja patērētājs iesniedz 
sūdzību tirgotājam, patērētāju sūdzību 
izskatīšanas sistēmai, ko izmanto tirgotājs, 
vai uzņēmuma ombudam. Šim 
pienākumam nevajadzētu skart 10. panta 
1. līdz 3. punktu Direktīvā .…/…/ES 
[Office of Publications insert reference 
number]. Turklāt šim pienākumam 
nevajadzētu skart 6. panta 1. punkta 
t) apakšpunktu un 8. pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
25. oktobra Direktīvā 2011/83/ES par 
patērētāju tiesībām. Direktīvas 2011/83/ES 
6. panta t) apakšpunktā noteikts, ka 
patērētāju distances līgumos un līgumos, 
kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 
pirms patērētājam līgums kļūst saistošs, 
tirgotājs informē patērētāju par iespēju 
attiecīgā gadījumā izmantot uz tirgotāju 
attiecināmu ārpustiesas sūdzību un tiesību 
aizsardzības mehānismu un par metodēm, 
kā tam piekļūt. Pienākums informēt 
patērētājus par tiešsaistes atbalsta 
platformas pastāvēšanu nedrīkstētu radīt 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU) pārmērīgu administratīvu slogu 
tādā izpratnē, kas noteikta Komisijas 
2003. gada 6. maija ieteikumā 2003/361 
par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju1. MVU būtu 
jānodod patērētājiem visa attiecīgā 
informācija, kad viņi saskaras ar kādu 
īpašu problēmu.
___________
1 OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.
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Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(23) Lai papildinātu vai grozītu dažus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, Komisijai 
būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz
noteikumiem par sadarbību koordinatoru 
tīklā un elektronisko sūdzību veidlapu. 
Sevišķi svarīgi lai sagatavošanas darba 
gaitā Komisija nodrošinātu pienācīgu 
apspriešanu, tostarp speciālistu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina, lai 
attiecīgos dokumentus vienlaicīgi, laikus 
un atbilstīgi nosūtītu Eiropas Parlamentam 
un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai garantētu vienādus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai, ņemot 
vērā ODR platformas darbību, sūdzības 
iesniegšanas kārtību un sadarbību ODR 
koordinatoru tīklā. Šīs pilnvaras būtu 
īstenojamas atbilstīgi Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulai (ES) Nr. 182/2011, 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 

(24) Lai garantētu vienādus nosacījumus 
šīs regulas īstenošanai, īstenošanas 
pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai attiecībā 
uz tiešsaistes atbalsta platformas darbību. 
Šīs pilnvaras būtu īstenojamas atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regulai (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Pārbaudes procedūra būtu 
jāizmanto, pieņemot noteikumus par
tiešsaistes atbalsta platformai paredzēto 
funkciju izpildes kārtību.
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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. 18

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šo regulu piemēro, lai ārpustiesas kārtībā 
atrisinātu līgumstrīdus, kas patērētājiem un 
tirgotājiem radušies saistībā ar preču 
pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu, 
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 
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tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu. tiešsaistes platformu alternatīvai strīdu 
izšķiršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
4. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
4. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 22

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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Tiešsaistes atbalsta platforma ir 
interaktīva tīmekļa vietne, kam var piekļūt 
elektroniski un bez maksas visās oficiālajās 
Savienības valodās. Tiešsaistes atbalsta 
platforma ir kopīgs piekļuves punkts 
patērētājiem un tirgotājiem, kas meklē 
informāciju par tādu līgumstrīdu 
ārpustiesas atrisināšanu, kuri 
patērētājiem un tirgotājiem radušies 
saistībā ar preču pārdošanu vai 
pakalpojumu sniegšanu, un/vai kas vēlas 
panākt tādu strīdu ārpustiesas izšķiršanu, 
uz kuriem attiecas šī regula. 

Or. en
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Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) pamatojoties uz elektroniskajā sūdzību 
veidlapā ietverto informāciju,

(i) norādīt, tostarp ar atsauci uz 
koordinatoru īpašo grupu, pusēm vienu 
vai vairākas kompetentas ADR struktūras, 
informāciju par maksu, ko tās noteikušas, 
attiecīgā gadījumā par valodu vai valodām, 
kurās procedūra tiks veikta, aptuvenu 
procedūras ilgumu, attiecīgā gadījumā par 
nepieciešamību pēc pušu vai to pārstāvju 
fiziskas klātesamības, brīvprātīgu vai 
obligātu piedalīšanos ADR procedūrās un 
par to, vai procedūras iznākums būs 
saistošs vai nesaistošs saskaņā ar 
attiecīgajiem piemērojamiem valsts tiesību 
aktiem; vai
(ii) informēt sūdzības iesniedzēju, ka 
sniegtā informācija nedod iespēju noteikt 
kompetentu ADR struktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) publicēt informāciju par 6. pantā 
minētajiem kontaktpunktiem dalībvalstīs 
un attiecīgajiem strīdu izšķiršanas 
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koordinatoriem, tostarp 
kontaktinformāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) sniegt vispārēju informāciju par 
alternatīvu strīdu izšķiršanu kā ārpustiesas 
strīdu izšķiršanu;

(h) sniegt vispārēju informāciju par 
alternatīvu strīdu izšķiršanu  un 
popularizēt to kā ārpustiesas strīdu 
izšķiršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) sniegt informāciju par visbiežāk 
izmantotajām metodikām un statistikas 
datiem, klasificējot tos pēc aptvertajiem 
datu subjektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(hb) sniegt informāciju par vispārējām 
patērētāju tiesībām un to darīt skaidri, 
visaptveroši un saprotami, tostarp 
izmantojot iedaļu „Biežāk uzdotie 
jautājumi” par tematiem, kas visbiežāk 
varētu patērētājus interesēt, un vajadzības 
gadījumā izmantojot interaktīvos rīkus; 
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Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar pirmo daļu sniegtā 
informācija ir pieejama patērētājiem un 
tirgotājiem, kurus interesē platformas 
funkcijas neatkarīgi no tā, vai viņu 
intereses ir saistītas ar sūdzības 
iesniegšanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Komisija ir atbildīga par tiešsaistes 
atbalsta platformas izstrādi, darbību, 
uzturēšanu, jo īpaši nodrošinot pietiekamu 
finansējumu un ekspertīzi, kā arī datu 
drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 31

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 

1. Katra dalībvalsts nozīmē vienu strīdu 
izšķiršanas kontaktpunktu (turpmāk 
„kontaktpunkts”) un paziņo Komisijai tā 
nosaukumu un kontaktinformāciju.
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jebkurai citai struktūrai. Katrā ODR
kontaktpunktā darbojas vismaz divi 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas koordinatori 
(turpmāk „ODR koordinatori”).

1.a Dalībvalstis atbildību par 
kontaktpunktiem pirmām kārtām nodod
saviem Eiropas Patērētāju informēšanas 
centru tīklā iekļautajiem centriem. Ja 
attiecīgais Eiropas Patērētāju 
informēšanas centru tīkla centrs nevar 
uzņemties šo pienākumu, dalībvalstis 
atbildību var uzdot arī patērētāju 
organizācijām vai jebkurai citai struktūrai. 
Dalībvalstis, nododot šo atbildību, jebkurā 
gadījumā priekšroku dod pastāvošām 
struktūrām.
1.b Katrā kontaktpunktā darbojas vismaz 
divi strīdu izšķiršanas koordinatori 
(turpmāk „koordinatori”). Kontaktpunkti 
nodrošina, ka patērētāji ar 
koordinatoriem var sazināties tieši, tostarp 
izmantojot e-pastu un tālruni.

Or. en

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) ja nepieciešams, palīdz patērētājiem 
aizpildīt 7. panta 1. punktā minēto 
elektronisko sūdzību veidlapu;

Or. en

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-aa) ja nepieciešams, palīdz patērētājiem 
izvēlēties vienu vai vairākas ADR 
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struktūras saskaņā ar 8. panta 1.a punkta 
b) apakšpunktu;

Or. en

Grozījums Nr. 34

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 puses par to procedūru 
priekšrocībām un trūkumiem, kuras 
izmanto piedāvātās ADR struktūras, jo 
īpaši ņemot vērā visas piemērojamās 
maksas, par valodu vai valodām, kurās 
procedūra tiks veikta, aptuvenu 
procedūras ilgumu, nepieciešamību pēc 
pušu vai to pārstāvju fiziskas 
klātesamības, brīvprātīgu vai obligātu 
piedalīšanos ADR procedūrās un par to, 
vai procedūras iznākums būs saistošs vai 
nesaistošs saskaņā ar attiecīgajiem 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija un dalībvalstis rīko 
koordinatoriem atbilstošas mācības, ar 
kurām nodrošina, ka viņiem ir 
nepieciešamās zināšanas, lai veiktu savus 
pienākumus saskaņā ar 2. punktu.

Or. en
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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. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 
3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt
deleģētos aktus saskaņā ar 16. pantu 
attiecībā uz noteikumiem par sadarbību 
starp koordinatoriem, ņemot jo īpaši vērā 
4. punktā minētās ikgadējās koordinatoru 
tīkla dalībnieku sanāksmes rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 16. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai 
pielāgotu pielikumā sniegto informāciju, 
ņemot vērā kritērijus, saskaņā ar kuriem 
ADR struktūras, par ko Komisijai ir 
paziņots saskaņā ar 17. panta 2. punktu 
Direktīvā [Office of Publications insert 
number of Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva par patērētāju strīdu 
alternatīvu izšķiršanu un grozījumiem 
Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un 
Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par 
patērētāju ADR)] un kas izskata strīdus, 
uz kuriem attiecas šī regula, nosaka 
attiecīgās darbības jomas.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
sīki izstrādās noteikumus par elektronisko 
sūdzību veidlapu. Šos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā 
minēto konsultāciju procedūru.

5. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 16. pantu 
attiecībā uz noteikumiem par elektronisko 
sūdzību veidlapu, ņemot vērā tehnisko 
attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 39

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc pilnībā aizpildītas sūdzību 
veidlapas saņemšanas tiešsaistes atbalsta 
platforma sūdzību apstrādā šādi:
(a) tā sniedz 2. un 3. punktā minēto 
informāciju, jo īpaši visu kompetento 
ADR struktūru sarakstu, ja tādas ir 
noteiktas;
(b) patērētājs no sniegtā saraksta var 
izvēlēties vienu vai vairākas struktūras;
(c) tirgotājs no sniegtā saraksta var 
izvēlēties vienu vai vairākas struktūras, ja 
viņš jau nav apņēmies kādu no tām 
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 Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)];
(d) platforma automātiski izvēlas, vai 
sūdzību nosūtīt
(i) ADR struktūrai, kas noteikta saskaņā 
ar 1.b vai 1.c punktu, vai



PA\897798LV.doc 23/32 PE486.178v01-00

LV

(ii) 1.d punktā minētajai īpašajai 
koordinatoru grupai, 
vai arī sūdzību tālāk neapstrādāt saskaņā 
ar 1.e punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja patērētājs izvēlas ADR struktūru, 
kuru tirgotājs ir 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 
Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par 
patērētāju ADR)], vai ja puses savās 
atbildēs izvēlas vienu un to pašu ADR 
struktūru, platforma sūdzību automātiski 
nosūtīs šai ADR struktūrai.

(Sk. 8. panta 5. punkta grozījumu.)

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Ja puses vienojas par vairākām ADR 
struktūrām, patērētājam lūdz izvēlēties 
vienu no šīm struktūrām. Platforma 
automātiski nosūtīs sūdzību minētajai 
ADR struktūrai.

(Sk. 8. panta 6. punkta grozījumu.)

Or. en
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.d Ja puses nespēj vienoties par vienu 
kompetentu ADR struktūru un ja kāda no 
pusēm nav izteikusi iebildumus, platforma 
automātiski vēršas pie īpašās 
koordinatoru grupas, kuras sastāvā ir 
viens vai vairāki koordinatori no 
patērētāja dzīvesvietas un tirgotāja 
reģistrācijas vietas attiecīgi vienādā 
skaitā. Šī īpašā grupa mēģina noteikt 
ADR struktūru, par kuru tirgotājs un 
patērētājs var vienoties. Ja tas neizdodas, 
sūdzību turpina izskatīt saskaņā ar 
1.e punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.e Ja kompetenta ADR struktūra netiek 
noteikta vai puses neatbild platformai, 
sūdzību tālāk neapstrādā. Patērētāju 
informē par iespēju sazināties ar 
koordinatoru, lai saņemtu informāciju 
par citiem tiesību aizsardzības līdzekļiem.

(Sk. 8. panta 4. punkta grozījumu; teksts ir pielāgots.)

Or. en

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

apstrādāta, ja puses neatbildēs platformai
vai ja neizdosies noteikt kompetentu ADR 
struktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) informāciju par to, ka tad, ja puses 
nespēs vienoties par vienu kompetentu 
ADR struktūru, sūdzību nosūtīs īpašajai 
koordinatoru grupai, kuras sastāvā ir 
viens vai vairāki koordinatori no 
patērētāja dzīvesvietas un tirgotāja 
reģistrācijas vietas attiecīgi vienādā skaitā 
un kura mēģinās noteikt ADR struktūru, 
par kuru tirgotājs un patērētājs var 
vienoties; šajā informācijā arī norāda, ka 
puses var iebilst pret šādu īpašās 
koordinatoru grupas iesaistīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 46

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) kontaktpunkta nosaukumu, tostarp 
koordinatoru vārdus, un 
kontaktinformāciju patērētāja dzīvesvietā
un tirgotāja reģistrācijas vietā, kā arī īsu 
aprakstu par funkcijām, kas minētas 
6. panta 2. punkta -aa), a), b) un 
d) apakšpunktā;

Or. en
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Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Sūdzību kompetentajai ADR 
struktūrai platforma nosūta 30 dienu 
laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 48

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.

svītrots

(Sk. 8. panta 1.e punkta (jaunā) grozījumu.)

Or. en

Grozījums Nr. 49

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 

svītrots
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puses izvēlējušās vienu un to pašu ADR 
struktūru, platforma sūdzību automātiski 
nosūtīs šai ADR struktūrai.

(Sk. 8. panta 1.b punkta (jaunā) grozījumu.)

Or. en

Grozījums Nr. 50

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.

svītrots

(Sk. 8. panta 1.c punkta (jaunā) grozījumu.)

Or. en

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
9. pants – 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) 90 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 vēl uz 
nākamajām 90 dienām;

Or. en
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Grozījums Nr. 52

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 koordinatoriem 6. panta 
2. punktā minētajos nolūkos.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punkta noteikumi neskar 
10. pantu Direktīvā …./…/ES [Office of 
Publications please insert number of 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu 
un grozījumiem Regulā (EK) 
Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK 
(Direktīva par patērētāju ADR)].

Or. en
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Grozījums Nr. 54

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pienākumu visā tekstuālajā 
informācijā, kas atbilst 1. punktam, 
informēt patērētājus par to, ka darbojas 
tiešsaistes atbalsta platforma, nepiemēro, 
ja tirgotājs ir mazs vai vidējs uzņēmums 
(MVU). Tādā gadījumā tirgotājs sniedz 
informāciju par tiešsaistes atbalsta 
platformu tikai tad, kad patērētājs viņam 
iesniedz sūdzību.
Šajā regulā MVU ir tirgotājs, 
(a) kas nodarbina mazāk nekā 
250 darbiniekus un 
(b) kam gada apgrozījums nepārsniedz 
EUR 50 000 000 vai gada bilances 
kopsumma nepārsniedz EUR 43 000 000 
vai līdzvērtīgu summu attiecīgās 
dalībvalsts valūtā tādam MVU, kurš 
reģistrēts dalībvalstī, kuras valūta nav 
euro. 

Or. en

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulas 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 Regulation], kad stājas spēkā šī regula.

2. Regulas 6. panta 5. punktā un 7. panta 
5. 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 
Regulation], kad stājas spēkā šī regula.

Or. en

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt 7. panta 4. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek 
izbeigts minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģējums. Tas stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai arī 
vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neskar jau spēkā esošos citus deleģētos 
aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 6. panta 5. punktā un 
7. panta 5. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu. Ar atsaukšanas lēmumu tiek 
izbeigts minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģējums. Tas stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai arī 
vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas 
neskar jau spēkā esošos citus deleģētos 
aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
7. panta 4. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
6. panta 5. punktu un 7. panta 5. punktu,
stājas spēkā tikai tad, ja ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome trīs mēnešu laikā 
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Eiropas Parlamentam un Padomei, nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Šo periodu pagarina par 
2 mēnešiem pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas. 

pēc minētā akta paziņošanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei nav cēluši 
iebildumus vai ja pirms minētā termiņa 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka necels 
iebildumus. Šo periodu pagarina par 
3 mēnešiem pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas. 

Or. en

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
17. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reizi trijos gados un pirmo reizi ne vēlāk 
kā piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās
spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs 
regulas piemērošanu. Ziņojumam 
vajadzības gadījumā pievieno 
priekšlikumus par šīs regulas pielāgošanu. 

Reizi divos gados un pirmo reizi ne vēlāk 
kā trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu, īpaši par tiešsaistes atbalsta 
platformas pieņemšanas līmeni un 
sūdzību veidlapas praktiskumu, 
iespējamām vajadzībām pielāgot 
pielikumā sniegto informāciju, ņemot 
vērā kritērijus, saskaņā ar kuriem ADR 
struktūras, par ko Komisijai tiek paziņots 
atbilstoši 17. panta 2. punktam 
Direktīvā …./…/EK [Office of 
Publications insert number of Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva par 
patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un 
grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 
un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par 
patērētāju ADR)] un kas risina strīdus, uz 
kuriem attiecas šī regula, nosaka 
attiecīgās darbības jomas, kā arī par 
iespējām turpināt interaktīvo saziņas 
līdzekļu pilnveidošanu. Ziņojumam 
vajadzības gadījumā pievieno 
priekšlikumus par šīs regulas pielāgošanu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu piemēro no [Office of 
Publications insert date = 6 months after 
implementation deadline for Directive of 
the European Parliament and of the 
Council on alternative dispute resolution 
for consumer disputes and amending 
Regulation (EC) No 2006/2004 and 
Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR as to be inserted in that 
Directive in accordance with Art 22(1) of 
that Directive], izņemot 5. panta 1., 4., 5. 
un 6. punktu, 6. panta 1., 2. un 6. punktu, 
7. panta 4. un 5. punktu, 10. pantu, 
15. pantu un 16. pantu, kurus piemēro no 
dienas, kad šī regula stājas spēkā.

2. Šo regulu piemēro no [Office of 
Publications insert date = 6 months after 
implementation deadline for Directive of 
the European Parliament and of the 
Council on alternative dispute resolution 
for consumer disputes and amending 
Regulation (EC) No 2006/2004 and 
Directive 2009/22/EC (Directive on 
consumer ADR as to be inserted in that 
Directive in accordance with Art 22(1) of 
that Directive], izņemot 5. panta 1., 4., 5. 
un 6. punktu, 6. panta 1., 1.a, 1.b, 2. un 
5. punktu, 7. panta 5. punktu, 10. pantu, 
15. pantu un 16. pantu, kurus piemēro no 
dienas, kad šī regula stājas spēkā.
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