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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktiem 
starpniecības aspektiem civilajos un komerciālajos jautājumos
(KOM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2004)0718)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 61. panta c) apakšpunktu un 67. panta 
5. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0154/2004),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejas atzinumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

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

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. apsvērums

(2) Eiropas Padome sēdē Tamperē 1999. 
gada 15. un 16. oktobrī pieprasīja, saistībā 
ar labāku pieeju taisnīgumam Eiropā, lai 
dalībvalstis radītu alternatīvas, ārpus tiesas 
sēdes notiekošas procedūras; 

(2) Tiesas pieejamības princips ir būtiski 
svarīgs, un, lai nodrošinātu labāku
piekļuvi tiesai, Eiropas Padome sēdē 
Tamperē 1999. gada 15. un 16. oktobrī 
pieprasīja, lai dalībvalstis radītu 
alternatīvas, ārpus tiesas sēdes notiekošas 
procedūras;

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka tiesas pieejamība ir Kopienas tiesību pamatprincips un ka strīdu 
risināšanas alternatīvas (proti, starpniecība) var nodrošināt labāku piekļuvi tiesai. Šis 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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grozījums jāizskata saistībā ar 8. apsvēruma grozījumu, kas skaidri parāda, ka starpniecības 
veicināšanas uzdevums nav atņemt pusēm tiesības tikt uzklausītām tiesā, ja tās vēlas izmantot 
šīs tiesības.

Grozījums Nr. 2
8. apsvērums

(8) Šai direktīvai ir jāaptver procesi, kuros 
divas vai vairāk konfliktā iesaistītās puses 
saņem starpnieka palīdzību, lai varētu 
panākt mierizlīgumu konfliktā, taču ir 
jāizslēdz iztiesāšanas procedūras, tādi kā 
arbitrāža, ombuds, patērētāju sūdzību 
sistēmas, ekspertu noteikšana vai procesi, 
ko pārvalda institūcijas, kas izsniedz 
juridiski saistošu vai arī juridisku 
nesaistošu oficiālu rekomendāciju kā 
konflikta risinājumu;

(8) šai direktīvai ir jāaptver procesi, kuros 
divas vai vairāk konfliktā iesaistītās puses 
saņem starpnieka palīdzību, lai varētu 
panākt mierizlīgumu konfliktā, taču ir 
jāizslēdz tādas procedūras kā 
pirmslīguma sarunas vai iztiesāšanas 
procedūras, tādas kā arbitrāža, ombuds, 
patērētāju sūdzību sistēmas, ekspertu 
noteikšana vai procesi, ko pārvalda 
institūcijas, kas izsniedz juridiski saistošu 
vai arī juridisku nesaistošu oficiālu 
rekomendāciju kā konflikta risinājumu. Tai 
ir jāaptver arī gadījumi, kad starpniecību 
pusēm iesaka tiesa vai kad starpniecību 
nosaka valsts tiesību akti, tomēr 
saglabājot principu, ka starpniecība ir 
labprātīgs process un ka vietējā 
likumdošana, liekot obligātā kārtā 
izmantot starpniecību vai attiecinot uz to 
motivāciju vai sankcijas, netraucē pusēm 
īstenot tiesības piekļūt tiesu sistēmai.
Direktīvas darbības jomā vajadzētu 
iekļaut arī starpniecību, ko vada tiesnesis, 
kas nav atbildīgs par tiesas procesiem 
saistībā ar konflikta objektu vai 
objektiem. Tomēr šī direktīva neattiecas 
uz iesaistītās tiesas vai tiesneša 
mēģinājumiem atrisināt konfliktu tiesisko 
lietu izskatīšanas procesa gaitā saistībā ar 
šo konfliktu vai gadījumiem, kad iesaistītā 
tiesa vai tiesnesis lūdz kompetentas 
personas palīdzību vai padomu.

Pamatojums

Ir būtiski pēc iespējas precīzāk noteikt šīs direktīvas darbības jomu, tajā pašā laikā 
izskaidrojot, ka starpniecības veicināšanai nevajadzētu atņemt pusēm tiesības tiesāties, ja tās 
vēlas izmantot šīs tiesības.
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Grozījums Nr. 3
9. apsvērums

(9) minimālā civilo procesuālo noteikumu 
savienojamības pakāpe ir nepieciešama, jo 
tā skar starpniecības sekas par 
limitēšanas periodiem, un kā starpnieka 
konfidencialitāte tiks aizsargāta jebkurā 
sekojošajā juridiskajā prāvā. Tiesas 
iespējai griezties pie starpniecības, 
pieminot iesaistītās puses, ir jābūt 
ietvertai, tomēr saglabājot principu, ka 
starpniecība ir labprātīgs process;

(9) ņemot vērā konfidencialitātes 
nozīmīgumu starpniecības procesā,
minimālā civilo procesuālo noteikumu 
saderības pakāpe ir nepieciešama saistībā 
ar to, kā starpniecības konfidencialitāte 
tiek aizsargāta jebkurā sekojošajā 
civillietas vai komerclietas, tiesas vai 
arbitrāžas procesā. Turklāt, ņemot vērā 
starpniecības ietekmi uz ierobežojuma un 
noilguma periodiem, minimālā civilo 
procesuālo noteikumu savienojamības 
pakāpe ir jānodrošina vismaz pārrobežu 
lietās. Lai gan noteikums par 
ierobežojuma un noilguma periodiem 
attiecas tikai uz pārrobežu lietām, 
dalībvalstis tiek mudinātas to piemērot 
attiecībā uz iekšējām lietām ar mērķi 
atvieglot iekšējā tirgus pareizu darbību.

Pamatojums

Šī formulējuma mērķis ir padarīt apsvērumu skaidrāku un precīzāk atspoguļot direktīvas 
struktūru.

Grozījums Nr. 4
10. apsvērums

(10) starpniecību nedrīkst uztvert kā 
sliktāku alternatīvu par tiesisku lietu 
izskatīšanu tajā jomā, ka vienošanās 
nolīgumi ir atkarīgi no iesaistīto pušu labās 
gribas to realizēšanai. Tādējādi ir 
nepieciešams pārliecināties, ka visas 
dalībvalstis paredz procedūru, ar kuru
vienošanās nolīgums var tikt apstiprināts
ar spriedumu, lēmumu, vai tiesas vai valsts
iestādes autentisku dokumentu;

(10) starpniecību nedrīkst uztvert kā 
sliktāku alternatīvu par tiesisku lietu 
izskatīšanu tādā nozīmē, ka vienošanās 
nolīgumi ir atkarīgi no iesaistīto pušu labās 
gribas to realizēšanai. Tādējādi ir 
nepieciešams pārliecināties, ka rakstiska 
vienošanās nolīguma puses var pieprasīt, 
lai šo nolīgumu atzītu un tā saturu 
pasludinātu par izpildāmu tiktāl, cik šāda 
satura atzīšana un izpilde ir iespējama un 
nav pretrunā ar tās dalībvalsts 
likumdošanu, kurā pieprasījums par 
atzīšanu un/vai izpildi ir veikts. 
Vienošanās nolīguma saturu var 
pasludināt par  izpildāmu ar spriedumu 
vai lēmumu, kā arī tiesas vai citas 
kompetentas iestādes autentisku aktu
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saskaņā ar tās dalībvalsts likumdošanu, 
kur pieprasījums ir veikts.

Pamatojums

Šī grozījuma, kā arī grozījumu, kas iekļauti 5. pantā, mērķis ir ņemt vērā bažas, kas tika 
paustas saistībā ar tādu vienošanās nolīgumu atzīšanu un izpildi, kuros var būt iekļauti 
noteikumi, kas pēc būtības ir neizpildāmi. Ir būtiski arī skaidri noteikt, ka vienošanās 
nolīgumiem, lai tos varētu atzīt/darīt izpildāmus, jābūt tikai rakstiskiem.

Grozījums Nr. 5
11. apsvērums

(11) šāda iespējamība ļaus vienošanās 
nolīgumam tikt atpazītam un ieviestam 
Savienības robežās, balstoties uz 
noteikumiem, ko ir noteikuši Kopienas 
akti par savstarpējo atzīšanu un lēmumu 
un spriedumu izpildi;

(11) vienošanās nolīguma saturs, kas ir 
pasludināts par izpildāmu dalībvalstī, tiks 
atzīts un pasludināts par izpildāmu citās 
dalībvalstīs saskaņā ar piemērojamajiem 
Kopienas vai valsts tiesību aktiem, 
pamatojoties, piemēram, uz Padomes 
2000. gada 22. decembra Regulu (EK) 
Nr. 44/2001 par jurisdikciju un 
spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās 
un komerclietās (1) vai Padomes 
2003. gada 27. novembra Regulu (EK) 
Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un 
spriedumu atzīšanu un izpildi laulības 
lietās un lietās par vecāku atbildību (2);
__________________________
(1) OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.
(2) OV L 338, 23.12.2003., 1. lpp.

Pamatojums

Ir būtiski iekļaut skaidru atsauci uz attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 6
11.a apsvērums (jauns)

(11a) tā kā šī direktīva attiecas uz 
starpniecību ģimenes tiesību jautājumos, 
tā aptver tikai tās tiesības, ko puses var 
izmantot saskaņā ar tās dalībvalsts 
likumdošanu, kurā notiek starpniecība. 
Turklāt, ja vienošanās nolīguma saturs 
attiecībā uz ģimenes lietām nav izpildāms 
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dalībvalstī, kurā tas noslēgts un kurā 
paredzēts to izpildīt, direktīva nedod 
tiesības pusēm apiet šīs dalībvalsts 
likumdošanu, pasludinot nolīgumu par 
izpildāmu citā dalībvalstī, jo Padomes 
Regulā (EK) Nr. 2201/2003 ir  īpaši 
noteikts, ka nolīgumam jābūt izpildāmam 
dalībvalstī, kurā tas noslēgts.

Pamatojums

Ir svarīgi iekļaut šo paskaidrojumu attiecībā uz starpniecību ģimenes lietu jautājumos.

Grozījums Nr. 7
13. apsvērums

(13) šiem mehānismiem un pasākumiem, 
kas ir jādefinē dalībvalstīm un kas var 
ietvert griešanos pēc palīdzības pie uz tirgu 
balstītiem risinājumiem, ir jābūt vērstiem 
uz starpniecības procesa elastības 
saglabāšanu un iesaistīto pušu personisko 
autonomiju. Komisijai ir jāatbalsta
pašregulējošies līdzekļi Kopienas līmenī, 
piemēram, caur Eiropas rīcības kodu, 
vēršoties pie galvenajiem starpniecības 
procesa aspektiem;

(13) šiem mehānismiem un pasākumiem, 
ko vajadzētu definēt dalībvalstīm un kas 
var ietvert griešanos pēc palīdzības pie uz 
tirgu balstītiem risinājumiem, ir jābūt 
vērstiem uz starpniecības procesa elastības 
saglabāšanu un iesaistīto pušu personisko 
autonomiju. Komisijai vajadzētu atbalstīt
pašregulējošos līdzekļus Kopienas līmenī, 
un dalībvalstīm vajadzētu atbalstīt un 
veicināt Eiropas starpnieku rīcības 
kodeksu piemērošanu, ko Komisija 
publicēs „Eiropas Savienības Oficiālā 
Vēstneša” C sērijā;

Pamatojums

Tiek uzskatīts, lai garantētu Eiropas starpnieku rīcības kodeksa plašu izplatību un vieglu 
pieejamību, ir skaidri jāatzīst tā nozīmība un jānodrošina tā publikācija „Oficiālajā 
Vēstnesī”. 

Grozījums Nr. 8
17. apsvērums

(17) [saskaņā ar Protokola par Apvienotās 
Karalistes un Īrijas pozīciju 3. pantu, 
pievienots Līgumam par Eiropas Savienību 
un Līgumam par Eiropas Kopienas 
dibināšanu, Apvienotā Karaliste un Īrija ir 
paudušas savu vēlmi piedalīties šīs 

(17) saskaņā ar Protokola par Apvienotās 
Karalistes un Īrijas pozīciju 3. pantu, kas
pievienots Līgumam par Eiropas Savienību 
un Līgumam par Eiropas Kopienas 
dibināšanu, Apvienotā Karaliste un Īrija ir 
paudušas savu vēlmi piedalīties šīs 
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direktīvas pieņemšanā un piemērošanā. / 
Saskaņā ar Protokola par Apvienotās 
Karalistes un Īrijas pozīciju 1. un 2. 
pantu, pievienotu Līgumam par Eiropas 
Savienību un Līgumam par Eiropas 
Kopienas dibināšanu, Apvienotā Karaliste 
un Īrija nepiedalās šīs direktīvas 
pieņemšanā, kas tādējādi nav saistošs tām 
dalībvalstīm.];

direktīvas pieņemšanā un piemērošanā; 

Pamatojums

Apvienotā Karaliste un Īrija ir paudušas gatavību piedalīties šīs direktīvas pieņemšanā.

Grozījums Nr. 9
1. panta 1. punkts

1. Šīs direktīvas mērķis ir atvieglot pieeju 
konfliktu risināšanai, veicinot starpniecības 
izmantošanu un nodrošinot stabilas
attiecības starp starpniecību un tiesiskajiem 
procesiem.

1. Šīs direktīvas mērķis ir atvieglot pieeju 
konfliktu risināšanai un rosināt konfliktu 
atrisināšanu ar mierizlīgumu, veicinot
starpniecības izmantošanu un nodrošinot 
sabalansētas attiecības starp starpniecību 
un tiesiskajiem procesiem.

Pamatojums

Precizē un sašaurina direktīvas darbības jomu.

Grozījums Nr. 10
1. panta 2. punkts

2. Šī direktīva ir piemērojama civilajos un 
komerciālajos jautājumos.

2. Šī direktīva ir piemērojama civilajos un 
komerciālajos jautājumos. Taču tas 
neattiecas uz ieņēmumu, muitas vai 
administratīviem jautājumiem vai valsts 
atbildību par darbībām un bezdarbību, 
īstenojot valsts varu („acta iure imperii”).

Pamatojums

Precizē un sašaurina direktīvas darbības jomu.

Grozījums Nr. 11
1. panta 3. punkts
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3. Šajā direktīvā, „dalībvalsts” nozīmē 
dalībvalstis, izņemot Dāniju.

3. Šajā direktīvā „dalībvalsts” nozīmē visas
dalībvalstis, izņemot Dāniju.

Pamatojums

Precizē un sašaurina direktīvas darbības jomu.

Grozījums Nr. 12
2. panta a) apakšpunkts

(a) „Starpniecība” nozīmē jebkuru
procesu, lai kā arī nosaukta vai minēta, kur 
divām vai vairāk konfliktā iesaistītām 
pusēm tiek sniegta palīdzība no trešās 
iesaistītās puses, lai panāktu vienošanās 
nolīgumu par konfliktu un, neskatoties uz 
to vai procesu uzsāk iesaistītās puses, vai 
to iesaka vai pasūta tiesa vai nosaka
dalībvalsts vietējā likumdošana.

(a) „Starpniecība”, lai kā arī nosaukta vai 
minēta, ir strukturēts process, kur divas
vai vairāk konfliktā iesaistītās puses pašas 
cenšas panākt vienošanās nolīgumu par 
konfliktu, izmantojot starpnieka palīdzību.
Šo procesu var uzsākt iesaistītās puses vai 
ieteikt vai pasūtīt tiesa, vai noteikt
dalībvalsts likumdošana.

Tas sevī neiekļauj tiesneša mēģinājumus 
atrisināt konfliktu tiesisko lietu 
izskatīšanas procesa gaitā saistībā ar šo 
konfliktu.

Tas ietver starpniecību, ko vada tiesnesis, 
kurš nav atbildīgs par tiesvedību 
attiecīgajā lietā. Tomēr tas sevī neiekļauj 
iesaistītās tiesas vai tiesneša mēģinājumus 
atrisināt konfliktu tiesisko lietu 
izskatīšanas procesa gaitā saistībā ar šo 
konfliktu.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzlabot starpniecības definīciju, to precizējot.

Grozījums Nr. 13
2. panta b) apakšpunkts

(b) ”Starpnieks” nozīmē jebkuru trešo 
iesaistīto pusi, kas veic starpniecību, 
neskatoties uz tā nosaukumu vai profesiju 
iesaistītajā dalībvalstī un uz veidu kā trešā 
iesaistītā puse ir tikusi norīkota vai lūgta 
veikt starpniecību.

„Starpnieks” ir jebkura trešā persona, ko 
ieceļ apstākļos, kad ir pietiekams pamats 
cerēt, ka starpniecība tiks veikta 
profesionāli, objektīvi un kompetenti, jo 
īpaši, ja šī trešā persona ir apņēmusies 
ievērot Eiropas starpnieku rīcības 
kodeksa prasības un tām atbilst, un vada 
starpniecību saskaņā ar to, neskatoties uz 
šīs trešās personas nosaukumu vai 
profesiju iesaistītajā dalībvalstī un uz 
veidu, kā trešā iesaistītā persona ir tikusi 
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norīkota vai lūgta veikt starpniecību. 

Pamatojums

Sākotnējā definīcija ir pārāk nenoteikta. Īpaša atsauce uz Eiropas starpnieku rīcības kodeksu 
ir ļoti vēlama.

Grozījums Nr. 14
2.a pants (jauns)

2.a pants 
Starpniecības kvalitātes nodrošināšana

(1) Dalībvalstis visiem līdzekļiem, ko tās 
uzskata par piemērotiem, veicina 
starpnieku un organizāciju, kas sniedz 
starpniecības pakalpojumus, brīvprātīgo 
rīcības kodeksu, it īpaši Eiropas 
starpnieku rīcības kodeksa, kā arī citu 
efektīvu kvalitātes kontroles mehānismu 
attiecībā uz starpniecības pakalpojumu 
piedāvāšanu, izstrādi un ievērošanu.
(2) Dalībvalstis veicina starpnieku 
sākotnējo un turpmāko izglītošanu, lai 
nodrošinātu, ka starpniecību veic godīgi, 
efektīvi, objektīvi un kompetenti attiecībā 
uz iesaistītajām pusēm un ka 
starpniecības norise atbilst konflikta 
apstākļiem.

Pamatojums

Šis grozījums aizstāj Komisijas sākotnējo 4. pantu. Arī šajā gadījumā skaidra atsauce uz 
Eiropas starpnieku rīcības kodeksu ir ļoti vēlama. Ir būtiski atzīmēt, ka starpniecība jāveic 
godīgi, efektīvi, objektīvi un kompetenti attiecībā uz iesaistītajām pusēm un ka starpniecības 
norisei jāatbilst konflikta apstākļiem.

Grozījums Nr. 15
3. panta 1. punkts

1. Tiesa, kuras priekšā tiek veikta darbība, 
drīkst, atbilstīgi un, ņemot vērā visus lietas 
apstākļus, lūgt iesaistītās puses izmantot 
starpniecību, lai atrisinātu konfliktu. Tiesa 
var jebkurā gadījumā pieprasīt

1. Tiesa, kuras priekšā tiek veikta darbība, 
drīkst, atbilstīgi un, ņemot vērā visus lietas 
apstākļus, lūgt iesaistītās puses izmantot 
starpniecību, lai atrisinātu konfliktu. Tiesa 
var arī aicināt iesaistītās puses apmeklēt 
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iesaistītajām pusēm apmeklēt informācijas 
sesiju par starpniecības pielietošanu.

informācijas sesiju par starpniecības 
pielietošanu, ja šādas sesijas notiek un ir 
viegli pieejamas.

Pamatojums

Informācijas sesiju par starpniecību, ja tādas pastāv, apmeklējumam jābūt brīvprātīgam. 

Grozījums Nr. 16
3. panta 2. punkts

2. Šī direktīva nekaitē vietējai 
likumdošanai, jo nepadara starpniecības 
pielietošanu obligātu vai attiecinātu uz 
motivāciju vai sankcijām pirms, vai pēc ir 
uzsākta lietas izskatīšana tiesā, nodrošinot, 
ka šāda likumdošana netraucē tiesības 
piekļūt tiesu sistēmai, īpaši atzīmējot 
situācijas, kad viena iesaistītā puse ir 
dalībvalsts rezidents pretēji tam nekā tā 
no tiesas.

2. Šī direktīva nekaitē vietējai 
likumdošanai, jo nepadara starpniecības 
pielietošanu obligātu vai attiecinātu uz 
motivāciju vai sankcijām pirms vai pēc ir 
uzsākta lietas izskatīšana tiesā, nodrošinot, 
ka šāda likumdošana netraucē pusēm 
īstenot to tiesības piekļūt tiesu sistēmai.

Pamatojums

Ir būtiski uzsvērt pušu tiesības tiesāties, ja tās vēlas īstenot šīs tiesības.

Grozījums Nr. 17
4. pants

4. pants svītrots
Starpniecības kvalitātes nodrošināšana

1. Komisija un dalībvalstis veicina un 
iedrošina starpnieku un organizāciju, kas 
sniedz starpniecības pakalpojumus, 
brīvprātīgo rīcības kodeksu izveidi un 
ievērošanu Kopienas, kā arī nacionālajā 
līmenī, kā arī citus efektīvus kvalitātes 
kontroles mehānismus saistībā ar 
starpniecības pakalpojumu piedāvāšanu.
2. Dalībvalstis veicina un iedrošina 
starpnieku apmācību, lai konfliktā 
iesaistītās puses spētu izvēlēties 
starpnieku, kas būtu spējīgs efektīvi vadīt 
starpniecību tā, kā to vēlas iesaistītās 
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puses.

Pamatojums

Šo pantu aizstāj ar jauno 2.a pantu.

Grozījums Nr. 18
5. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc iesaistīto 
pušu lūguma, vienošanās nolīgums, kas 
panākts starpniecības rezultātā, var tikt 
apstiprināts lēmumā, spriedumā, 
autentiskā aktā vai arī jebkurā citā formā 
no tiesas vai valsts institūciju puses, kas 
padara nolīgumu realizējamu līdzīgā 
veidā kā tiek realizēts lēmums vietējās 
likumdošanas ietvaros, nodrošinot, ka 
nolīgums nav pretrunā ar Eiropas 
likumdošanu vai arī ar tās dalībvalsts 
vietējo likumdošanu, kur šis pieprasījums ir 
ticis veikts.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pusēm vai 
vienai no tām ar citu pušu piekrišanu ir 
iespēja pieprasīt, lai no starpniecības 
izrietoša rakstiska vienošanās nolīguma
saturu pasludina par izpildāmu tiktāl, cik 
šāda nolīguma satura izpilde ir iespējama 
saskaņā ar tās dalībvalsts, kur šis 
pieprasījums ir ticis veikts, likumdošanu
un nav pretrunā ar to.

Pamatojums

Šī grozījuma, kā arī citu grozījumu, kas iekļauti 5. pantā un 10. apsvērumā, mērķis ir ņemt 
vērā bažas, kas tika paustas saistībā ar tādu vienošanās nolīgumu atzīšanu un izpildi, kuros 
var būt iekļauti noteikumi, kas pēc būtības ir neizpildāmi. Ir būtiski arī skaidri noteikt, ka 
vienošanās nolīgumiem, lai tos varētu atzīt/darīt izpildāmus, jābūt tikai rakstiskiem.

Grozījums Nr. 19
5. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Nolīguma saturu var pasludināt par 
izpildāmu ar spriedumu vai lēmumu, kā 
arī tiesas vai citas kompetentas iestādes 
autentisku aktu saskaņā ar tās dalībvalsts 
likumdošanu, kur pieprasījums ir veikts. 

Pamatojums

Atspoguļo dalībvalstu tiesisko tradīciju daudzveidību.

Grozījums Nr. 20
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5. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis informē Tiesu un Valsts 
Institūciju Komisiju, ka ir kompetentas 
saņemt pieprasījumu saskaņā ar 1. punktu.

2. Dalībvalstis dara zināmas Komisijai tās 
tiesas vai citas iestādes, kas ir kompetentas 
saņemt pieprasījumu saskaņā ar 1. un 
1.a punktu

Grozījums Nr. 21
5. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Nekas šajā pantā neietekmē spēkā 
esošos noteikumus par tādu vienošanās 
nolīgumu atzīšanu un izpildi citā 
dalībvalstī, kas pasludināti par 
izpildāmiem saskaņā ar 1. punktu.

Grozījums Nr. 22
6. pants

6. pants svītrots
Pierādījumu pieļaujamība civilo tiesisko 

lietu izskatīšanā
1. Starpnieks, tāpat kā jebkura persona, 
iesaistīta starpniecības pakalpojumu 
pārvaldīšanā, nedrīkst liecināt vai sniegt 
pierādījumus civilo tiesisko lietu 
izskatīšanā saistībā ar sekojošo:

(a) Ielūgums iesaistītajai pusei iesaistīties 
starpniecībā vai fakts, ka iesaistītai pusei 
ir bijusi vēlēšanās piedalīties starpniecībā;

(b) Viedokļi vai ieteikumi izteikti no 
starpniecībā iesaistītās puses, saistībā ar 
konflikta iespējamo atrisinājumu;

(c) Apgalvojumi vai atzīšanās no 
iesaistītām pusēm starpniecības procesa 
gaitā;

(d) Priekšlikumi no starpnieka puses;

(e) Apstāklis, ka iesaistītā puse ir 
norādījusi tās vēlmi pieņemt starpnieka 
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piedāvāto vienošanos;

(f) Dokuments, kas ir sagatavots tikai un 
vienīgi starpniecības vajadzībām.

2. 1. punkts ir spēkā, neskatoties uz 
informāciju vai pierādījumiem, kas 
attiecināmi šajā sakarā.

3. Informācijas, atrunātas 1. punktā, 
izziņošanas iespējas nedrīkst tikt lūgtas no 
tiesas puses vai kāda cita tiesiska orgāna 
civiltiesiskajās lietās un, ja šāda 
informācija ir piedāvāta kā pierādījums 1. 
punkta pārkāpšanā, tad pret 
pierādījumiem ir jāattiecas kā pret 
nepieņemamiem. Tomēr šāda informācija 
var tikt publiskota vai pieļauta esam par 
pierādījumu,

(a) tiktāl, cik tas ir nepieciešams 
vienošanās nolīguma, sasniegta 
starpniecības tiešā rezultātā, ieviešanas 
vai izpildes dēļ,

(b) sevišķi svarīgi sabiedriskās kārtības 
apsvērumi, it īpaši kad ir nepieciešams 
nodrošināt bērnu aizsardzību vai novērst 
kaitējumu personas fiziskajai vai 
psiholoģiskajai integritātei, vai

(c) ja starpnieks un iesaistītās puses tam 
turklāt piekrīt.

4. 1., 2. un 3. punkta noteikumi ir spēkā, 
ja tiesisko lietu izskatīšana attiecas vai arī 
neattiecas uz konfliktu, kas ir vai ir bijis 
starpniecības objekts.

5. Saskaņā ar 1. punktu pierādījumi, kas 
ir savādāk pieļaujami tiesisko lietu 
izskatīšanā, netop nepieņemami izrietot 
no tā, ka ir tikuši izmantoti starpniecībā.

Pamatojums

Šo pantu aizstāj ar jauno 6.a pantu par konfidencialitāti.
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Grozījums Nr. 23
6.a pants (jauns)

6.a pants
Starpniecības konfidencialitāte 

1. Tā kā starpniecībai paredzēts notikt, 
ievērojot konfidencialitāti un juridisko 
imunitāti, dalībvalstis nodrošina, ja vien 
puses nevienojas citādi, ka ne starpnieki, 
ne puses, ne starpniecības pārvaldīšanā 
iesaistītās personas nav tiesīgas vai 
spiestas izpaust informāciju, kas izriet no 
starpniecības vai ir ar to saistīta, kā arī 
sniegt liecības saistībā ar šādu 
informāciju civillietu un komerclietu 
procesos vai arbitrāžas procesā, izņemot:
(a) sevišķi svarīgu sabiedriskās kārtības 
vai citu būtisku apsvērumu dēļ, it īpaši, ja 
ir nepieciešams nodrošināt bērnu interešu 
aizsardzību vai novērst kaitējumu 
personas fiziskajai vai psiholoģiskajai 
veselībai, vai
(b) ja izpaušana ir nepieciešama, lai 
īstenotu vai izpildītu nolīgumu, kas 
panākts starpniecības rezultātā.
2. Nekas iepriekš minētajos punktos 
neliedz dalībvalstīm ieviest stingrākus 
pasākumus, lai aizsargātu starpniecības 
konfidencialitāti. 

Pamatojums

Šis grozījums ievieš konfidencialitātes noteikumu minimumu. No vienas puses, tā mērķis ir 
ņemt vērā to, ka vispārējo tiesību jurisdikcijā konfidencialitāte ir saistīta ar juridisko 
imunitāti. No otras puses, nav īpašas nozīmes noteikt, ka pusēm nevar uzlikt par pienākumu 
izpaust informāciju vai sniegt liecības, ja tām ir tiesības šādi rīkoties. 

Grozījums Nr. 24
7. panta 1. punkts

1. Jebkura priekšraksta vai noilguma 
gaita saistībā ar prasību, kas ir 
starpniecības temata būtībā, tiek apturēta 
no tā brīža, kad pēc konflikta izcelšanās: 

1. Lai garantētu, ka pusēm, kas konflikta 
atrisināšanai izvēlas starpniecību, līdz 
ierobežojuma vai noilguma perioda 
beigām nav liegta iespēja turpmāk 
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ierosināt tiesas procesu saistībā ar šo 
konfliktu, dalībvalstis nodrošina, ka tāds 
periods nebeidzas laikā starp:

(a) iesaistītās puses vienojas izmantot 
starpniecību, 

(a) datumu, kad puses pēc konflikta 
izcelšanās rakstiskā veidā vienojas 
izmantot starpniecību, vai, ja šāda 
rakstiska vienošanās nepastāv, datumu, 
kad tās apmeklē pirmo starpniecības 
sanāksmi, vai datumu, kad saskaņā ar 
valsts likumdošanu rodas pienākums 
izmantot starpniecību, un

(b) starpniecības izmantošanu pavēl tiesa, 
vai

(b) datumu, kad tiek panākts vienošanās 
nolīgums, datumu, kad vismaz viena no 
pusēm rakstiski informē citas, ka 
starpniecība ir beigusies, vai, ja šāds 
rakstisks paziņojums nepastāv, datumu, 
kad starpnieks paziņo pēc savas 
iniciatīvas vai pēc vismaz vienas puses 
pieprasījuma, ka starpniecība ir beigusies.

(c) no dalībvalsts vietējās likumdošanas 
izriet obligāts pienākums izmantot 
starpniecību.

Pamatojums

Tiek uzskatīts, ka šis formulējums ir skaidrāks nekā sākotnējā Komisijas priekšlikumā 
iekļautais.

Grozījums Nr. 25
7. panta 2. punkts 

2. Kad starpniecība ir beigusies bez 
vienošanās nolīguma, periods atsākas no 
tā brīža, kad starpniecība tika izbeigta bez 
vienošanās nolīguma noslēgšanas, skaitot 
no tās dienas, kad viena vai abas 
iesaistītās puses vai starpnieks pasludina, 
ka starpniecība ir beigusies, vai faktiski 
atkāpjas no lietas. Periods jebkurā 
gadījumā vēl ilgst vismaz vienu mēnesi no 
dienas, kad tas atsāk savu darbību, 
izņemot gadījumus, kad tas skar periodu, 
kura ietvaros ir jāuzsāk darbība, lai 
novērstu to, ka provizoriski vai līdzīgi 
pasākumi izbeidz būt spēkā vai tiek 

2. 1. punkts neskar noteikumus par 
ierobežojuma vai noilguma periodiem 
starptautiskos nolīgumos, kuros 
dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses un 
kuri nav saderīgi ar šo pantu.
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anulēti.

Pamatojums

Tiek uzskatīts, ka ir nepieciešams ņemt vērā starptautiskus nolīgumus.

Grozījums Nr. 26
7. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Šo pantu piemēro, ja saistībā ar 
prasību par jautājumu vai jautājumiem, 
attiecībā uz kuriem piemēroja šajā 
direktīvā aprakstīto starpniecības procesu, 
ir jāierosina civillieta vai komerclieta, un 
tā jāizskata tiesā vai tribunālā, kas 
atrodas dalībvalstī, kura nav tā 
dalībvalsts, kur: 
(i) notika attiecīgais starpniecības process, 
vai
(ii) brīdi, kad tika uzsākts starpniecības 
process, bija pastāvīgā dzīvesvieta vai 
domicils vismaz vienai no starpniecībā 
iesaistītajām pusēm vai starpniekam.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir samazināt noteikuma par ierobežojumu/noilgumu darbības jomu, 
attiecinot tos uz pārrobežu lietām, lai panāktu kompromisu ar Padomi. 

Referents apzinās, ka situācija attiecībā uz ierobežojuma vai noilguma periodiem pārrobežu 
lietās jau tā ir ļoti sarežģīta, ņemot vērā, ka Kopienas līmenī noteikumi nav saskaņoti un ka 
dažas dalībvalstis attiecīgos noteikumus klasificē kā pamatnoteikumus un tos nosaka saskaņā 
ar piemērojamajiem likumiem, turpretim citas klasificē tos kā procesuālus un piemēro lex 
fori. Tomēr tas varētu būt pamats kompromisam, ja, piemēram, Padome varētu pilnvarot 
Komisiju izskatīt jautājumu par ierobežojumu periodiem pārrobežu lietās un par to, kā to 
traktēšana starptautiskajās tiesībās ietekmē iekšējā tirgus pareizu darbību, kā arī izvirzīt 
atbilstošus priekšlikumus. 

Jebkurā gadījumā referente paļaujas uz to, ka dalībvalstis pieņems šo noteikumu arī attiecībā 
uz vietējām lietām. 

Grozījums Nr. 27
7.a pants (jauns)
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7.a pants
Informācija pilsoņiem

(1) Dalībvalstis nodrošina, ka pilsoņiem ir 
pieejama informācija, it īpaši interneta 
vietnēs, par to, kā sazināties ar 
akreditētiem starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem un starpniekiem, jo sevišķi 
tiem, kas stingri ievēro Eiropas starpnieku 
rīcības kodeksu.
2. Dalībvalstis mudinās praktizējošos 
juristus informēt savus klientus par 
starpniecības iespējām.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka sabiedrība ir informēta par to, kā piekļūt akreditētiem 
starpniekiem, un ka juristi informē savus klientus par starpniecības iespējām.

Grozījums Nr. 28
7.b pants (jauns)

7.b pants
Eiropas starpnieku rīcības kodekss

Komisija publicē Eiropas starpnieku 
rīcības kodeksu „Eiropas Savienības 
Oficiālā Vēstneša” C sērijā, kas ir 
paziņojums bez tiesiskām sekām.

Pamatojums

Lai gan Eiropas starpnieku rīcības kodeksam nav plānots piešķirt juridisku spēku, tiek 
uzskatīts, ka ir svarīgi to publicēt un padarīt viegli pieejamu.

Grozījums Nr. 29
9. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis pieņem vajadzīgos 
normatīvos un administratīvos aktus, lai 
atbilstu šai direktīvai vēlākais līdz 
2007. gada 1. septembrim. Tās 
nekavējoties informē par to Komisiju.

1. Dalībvalstis pieņem vajadzīgos 
normatīvos un administratīvos aktus, lai 
atbilstu šai direktīvai vēlākais līdz 
2009. gada 1. septembrim, izņemot 
8. pantu, kura izpildes datums ir 
2008. gada 1. septembris. Tās nekavējoties 
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informē par to Komisiju.
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PASKAIDROJUMS

Referente vienmēr ir bijusi pārliecināta par to, ka alternatīvi konfliktu risināšanas veidi, jo 
īpaši starpniecība, ir nozīmīgi un izraisa interesi. Tie piedāvā pilsoņiem lētākas, ātrākas un 
mierīgākas alternatīvas tiesas prāvām, tajā pašā laikā neatņemot tiesības tikt uzklausītiem 
tiesā sliktākajā gadījumā. Tas ļauj konflikta pusēm saglabāt vai pat uzlabot attiecības, kuras 
tiesāšanās negatīvā būtība var apdraudēt. Turklāt tas palīdz rast radošus risinājums, kuri 
apmierina pušu patiesās vajadzības. Piemēram, lietās par profesionālu medicīnisku nolaidību 
cietusī puse bieži vēlas saņemt paskaidrojumu un atvainošanos tieši tikpat lielā mērā kā 
kompensāciju. Pati tiesāšanās būtība spēj sagraut šīs cerības.

Tomēr sākotnēji referente šaubījās par direktīvas nepieciešamību, jo pašlaik starpniecības 
sistēmas dažās ES dalībvalstīs ir ļoti neattīstītas. Turklāt, lai starpniecība būtu efektīvai, tai 
jābūt elastīgai. Jebkāda veida mēģinājumi reglamentēt starpniecību varētu apstādināt tās 
attīstību. Tomēr, veicot tiešsaistes aptauju, kā arī izskatot pierādījumus, ko sniedza uz 
komitejas noklausīšanos uzaicinātie eksperti, referente atzina, ka direktīvas nepieciešamība 
saņem lielu atbalstu. Viņa atzīmē, ka pat tie eksperti, kas bija skeptiski noskaņoti pret 
direktīvu vai kritizēja tās juridisko pamatu, pauda entuziasmu par starpniecību kā alternatīvu 
tiesas pieejamības nodrošināšanas veidu. Tādējādi viņas mērķis bija radīt praktiski īstenojamu 
un viegli saprotamu direktīvu, kas atspoguļotu pastāvošos pamatnoteikumus un paraugpraksi 
un veicinātu starpniecības plašāku izmantošanu ES. Referente gribētu izmantot izdevību, lai 
pateiktos ekspertiem, kas piedalījās noklausīšanās sanāksmē, par viņu vēlmi pēc 
noklausīšanās dot ieteikumus ziņojuma sagatavošanai, dažus no kuriem viņa izmantoja, 
sastādot ziņojuma projektu. 

Ierosinot grozījumus, referente mēģināja precīzāk izskaidrot un uzlabot sākotnējo 
priekšlikumu, it īpaši grozot starpnieka un starpniecības definīciju. Viņa īpašu uzmanību 
pievērš tam, lai tiktu nodrošināti kvalitātes standarti, kas jo sevišķi atspoguļojas iekļautajās 
atsaucēs par Eiropas starpnieku rīcības kodeksu. Viņa grozīja noteikumus par atzīšanu un 
izpildi, lai nodrošinātu šo noteikumu juridisku neapstrīdamību un dažādu dalībvalstu tiesisko 
tradīciju ievērošanu. Runājot par konfidencialitāti, ierosinātais variants piedāvā praktiski 
realizējamu veidu šī jautājuma risināšanai, sniedzot dalībvalstīm rīcības brīvību pieņemt 
stingrākus noteikumus, ja tās uzskata to par nepieciešamu.

Attiecībā uz juridisko pamatu rodas iespaids, ka lielākā daļa dalībvalstu Padomē atbalsta 
viedokli, ka ieteiktās direktīvas darbības jomai ir jābūt samazinātai līdz pārrobežu lietām, 
pamatojoties uz to, ka saskaņā ar EK Līguma 65. pantu pasākumi, kuru mērķis ir „šķēršļu 
likvidēšana civillietu labākai izskatīšanai, vajadzības gadījumā sekmējot dalībvalstīs 
piemērojamo civilprocesuālo normu saderību”, jāīsteno „pārrobežu civillietās” un „tiktāl, 
ciktāl tas vajadzīgs iekšējā tirgus pareizas darbības nodrošināšanai”. Referentes ierosinātā 
kompromisa varianta mērķis ir ņemt vērā dalībvalstu bažas par 65. panta piemērošanu, tajā 
pašā laikā sniedzot iekšējā tirgus patērētājiem un pilsoņiem praktiskus un lietotājdraudzīgus 
veidus, ka piekļūt augstas kvalitātes starpniecības pakalpojumiem visā ES. Pastāv cerība, ka 
pamatotais viedoklis par starpniecības sniegtajām priekšrocībām gūs virsroku Padomē, ļaujot 
direktīvu piemērot arī attiecībā uz dalībvalstu vietējām lietām.
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Tā vietā, lai izvēlētos pārrobežu lietu vispārēju definīciju (šāds risinājums tika piemērots 
attiecībā uz citiem instrumentiem, piemēram, maksājuma rīkojuma instrumentu), kas praksē 
radītu grūtības, referente piedāvā samazināt vienīgi noteikumu par ierobežojumu periodiem 
darbības jomu, attiecinot tos uz pārrobežu lietām, pamatojoties uz to, ka šie noteikumi ir 
vienīgie, kas kaut cik būtiski ietekmēs dalībvalstu tiesību sistēmas. 

Runājot par visu pārējo, pats par sevi saprotams, ka noteikumi par atzīšanu un izpildi ir 
piemērojami tikai pārrobežu lietās, un būtu bezjēdzīgi ieviest īpašas „starpniecības” un 
„starpnieku” definīcijas, kas attiektos vienīgi uz šīm lietām. Tāpat nebūtu lietderīgi paredzēt 
īpašus noteikumus par starpniecību un kvalitātes nodrošināšanu tikai attiecībā uz pārrobežu 
lietām.

Visbeidzot, referente atzinīgi vērtē šo priekšlikumu, jo tas popularizē un veicina starpniecību 
kā alternatīvu veidu, kā piekļūt tiesai, turklāt tas paredz vispārējus pamatnoteikumus, kas ir 
pietiekoši skaidri, lai aizsargātu pušu intereses, un tajā pašā laikā pietiekoši vienkārši, lai ļautu 
rast tirgus orientētus risinājumus.


