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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

LĒMUMS Nr. .../2006/EK

(… gada …),

ar ko izveido Kopienas rīcības programmu 

patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā 

(no 2007. gada līdz 2013. gadam)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 153. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 2,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 3,

  

1 OV C 88, 11.4.2006., 1. lpp.
2 OV C 192, 16.8.2006., 8. lpp.
3 Eiropas Parlamenta 2006. gada 23. marta Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), 

Padomes … Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta
… Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).
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tā kā:

(1) Kopiena var veicināt pilsoņu veselības, drošības, saimniecisko un tiesisko interešu 

aizsardzību, īstenojot darbības patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

(2) Tādēļ ir lietderīgi izveidot Kopienas rīcības programmu patērētāju tiesību aizsardzības 

politikas jomā, aizstājot Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 20/2004/EK 

(2003. gada 28. decembris), ar ko izveido vispārēju sistēmu Kopienas rīcības finansēšanai, 

atbalstot patērētāju aizsardzības politiku no 2004. līdz 2007. gadam 1. Minētais lēmums 

tādēļ būtu jāatceļ.

(3) Saskaņā ar Līguma 153. pantu patērētāju interešu integrācijai visās Kopienas politikas 

jomās un šajā programmā paredzētiem patērētāju tiesību aizsardzības politikas mērķiem 

būtu jāpiešķir īpaša prioritāte. Saskaņošana ar citām Kopienas politikas jomām un 

programmām ir būtiski svarīgs aspekts, nodrošinot to, ka patērētāju intereses tiek ņemtas 

vērā citās politikas jomās. Lai veicinātu sinerģijas un novērstu darba dublēšanu, būtu 

jāparedz finansiāls atbalsts no citiem Kopienas fondiem un programmām, lai integrētu 

patērētāju intereses attiecīgajās jomās.

(4) Ar šo lēmumu visam programmas laikam paredz finansējumu, kas budžeta lēmējinstitūcijai 

ir galvenā atsauce ikgadējās budžeta procedūras laikā, kā paredzēts 37. punktā Eiropas 

Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumā (2006. gada 17. maijs) par budžeta 

disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 2.

  

1 OV L 5, 9.1.2004., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 786/2004/EK 
(OV L 138, 30.4.2004., 7. lpp.).

2 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
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(5) Visas Eiropas interesēs ir tas, lai Kopienas līmenī tiktu risināti jautājumi par pakalpojumu 

un nepārtikas preču veselīgumu un drošumu un pilsoņu saimnieciskām un tiesiskajām 

interesēm, kā arī, lai tiktu pārstāvētas patērētāju intereses, izstrādājot preču un 

pakalpojumu standartus. Ņemot vērā īpašās attiecīgo organizāciju būtību, uz atjaunotu 

Kopienas atbalstu šādu organizāciju darbībai nevajadzētu attiecināt Kopienas atbalsta 

pakāpeniskas samazināšanas principu.

(6) Ir lietderīgi nodrošināt pāreju no programmas, kuru aizstāj, uz šo programmu, jo īpaši 

attiecībā uz daudzgadu pasākumu turpinājumu un izvērtējumu attiecībā uz iepriekšējās 

programmās gūtajiem panākumiem un jomām, kam jāpievērš lielāka uzmanība. No 

2014. gada 1. janvāra vajadzības gadījumā ar tehnisku un administratīvu palīdzību būtu

jānodrošina tādu darbību pārvaldība, kas līdz 2013. gada beigām vēl nebūs pabeigtas,

(7) Šā lēmuma īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 

Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 

pilnvaru īstenošanas kārtību 1.

(8) Īstenojot programmu, būtu jāņem vērā, ka iekšējais tirgus nevarēs pareizi darboties, ja 

patērētāju tiesības dažās dalībvalstīs nebūs aizsargātas tik labi kā citās dalībvalstīs. Tāpēc 

programmā īpaša uzmanība būtu jāpievērš patērētāju tiesību aizsardzībai un patērētāju 

informētībai tajās dalībvalstīs, kas 2004. gada 1. maijā vai pēc minētās dienas ir 

pievienojušās Eiropas Savienībai, lai visām dalībvalstīm nodrošinātu vienlīdzīgus 

apstākļus.

  

1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 2006/512/EK 
(OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).
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(9) Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (turpmāk – "EEZ līgums") paredzēta sadarbība 

patērētāju tiesību aizsardzības jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas 

puses, un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm, kas piedalās Eiropas 

Ekonomikas zonā (turpmāk – "EBTA/EEZ valstis"), no otras puses. Būtu jāparedz, ka 

programmā var piedalīties arī citas valstis, jo īpaši Eiropas Savienības kaimiņvalstis, tādas 

valstis, kas ir iesniegušas pieteikumus, lai kļūtu par Kopienas dalībvalstīm, tādas valstis, 

kas ir kandidātvalstis, vai tādas valstis, kas pievienojas Eiropas Savienībai.

(10) Īstenojot programmu, būtu jāveicina sadarbība ar trešām valstīm, kas programmā 

nepiedalās, ņemot vērā visus attiecīgos šo valstu un Kopienas nolīgumus.

(11) Saskaņā ar programmu veikto pasākumu vērtība un ietekme regulāri jāpārrauga un 

jāizvērtē, iesaistot arī neatkarīgus pieaicinātus vērtētājus. Lai izvērtētu patērētāju tiesību

aizsardzības politiku, būtu jāformulē kvantitatīvāki mērķi un jāizstrādā pamatoti rādītāji.
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(12) Ņemot vērā to, ka piedāvātās rīcības mērķus patērētāju tiesību aizsardzības jomā nevar 

pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs attiecīgo jautājumu starptautiskā rakstura 

dēļ, un to, ka šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, jo, aizsargājot pilsoņu 

veselības, drošības, saimnieciskās un tiesiskās intereses, Kopienas rīcība var būt daudz 

efektīvāka un iedarbīgāka, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā 

noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 

principu šajā lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu 

sasniegšanai.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.
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1. pants

Programmas izveide

Ar šo izveido Kopienas rīcības programmu patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā, turpmāk –

"programmu", laikposmam no ….* līdz 2013. gada 31. decembrim.

2. pants

Mērķis un uzdevumi

1. Programmas mērķis ir papildināt, atbalstīt un pārraudzīt dalībvalstu politiku un veicināt

patērētāju veselības, drošuma, saimniecisko un tiesisko interešu aizsardzību, kā arī veicināt 

šo personu tiesības uz informāciju un izglītību un tiesības organizēties, lai aizstāvētu savas 

intereses.

2. Šā panta 1. punktā minēto mērķi tiecas panākt, veicot šādus uzdevumus:

a) nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības līmeni, jo īpaši – uzlabojot pierādījumu 

bāzi, konsultāciju iespējas un patērētāju interešu pārstāvību;

b) nodrošinot efektīvu patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu piemērošanu, jo īpaši, 

īstenojot sadarbību informācijas, izglītības un kompensācijas jomā.

Šos mērķus panāk, veicot dažādas I pielikumā ietvertajā sarakstā uzskaitītās darbības un 

izmantojot dažādus turpat uzskaitītos instrumentus saskaņā ar 7. panta 2. punkta 

a) apakšpunktā minētajā gadskārtējā darba plānā paredzētajām prioritātēm. 

  

* Šā lēmuma spēkā stāšanās diena.
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3. pants

Finansējums

1. Programmas īstenošanai paredzētais finansējums laikposmam no ….* līdz 2013. gada 

31. decembrim ir EUR 156 800 000.

2. Gada apropriācijas piešķir budžeta lēmējinstitūcija atbilstīgi finanšu shēmai.

4. pants

Finansiālais atbalsts

1. Kopienas finansiālais atbalsts nepārsniedz šādus apjomus:

a) 50 % no tādu darbību izmaksām, ko kopīgi finansē Kopiena un viena vai vairākas 

dalībvalstis, vai arī Kopiena un trešo valstu kompetentās iestādes, kas piedalās 

programmā saskaņā ar 8. pantu; īpaši svarīgu darbību gadījumos Kopienas 

līdzfinansējums izmaksām nepārsniedz 70 %;

b) 85 % no tādu darbību izmaksām, kas paredzētas, lai izstrādātu integrētas Eiropas 

maģistra studiju programmas patērētāju aizsardzības jautājumos;

c) 50% Eiropas patērētāju organizāciju darbības izdevumiem;

  

* Šā lēmuma spēkā stāšanās diena.
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d) 95% tādu Eiropas patērētāju organizāciju darbības izdevumiem, kas pārstāv 

patērētāju intereses Kopienas līmenī, izstrādājot preču un pakalpojumu standartus.

2. Kopienas finansiālais atbalsts var būt šādās formās:

a) stipendijas skolotāju un studentu individuālajai mobilitātei saistībā ar integrētajām 

Eiropas maģistra studiju programmām par patērētāju aizsardzības jautājumiem. Šo 

piešķīrumu pārvaldību var uzticēt mūžizglītības programmas Erasmus aģentūrām 

attiecīgās valstīs;

b) ceļa izdevumu un uzturēšanās pabalsti to ierēdņu apmaiņas programmām, kas atbild 

par tiesību īstenošanu.

3. Kritērijus, lai novērtētu, vai darbības ir īpaši svarīgas 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē, 

nosaka gadskārtējā darba plānā. Īpaši svarīgas darbības atbalsta to dalībvalstu patērētājus, 

kas ir pievienojušās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai pēc minētās dienas.

4. Uz 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētā finansiālā atbalsta atjaunošanu var neattiecināt 

pakāpeniskas ieguldījumu samazināšanas principu.

5. Šā panta 1. un 2. punkta vajadzībām Kopienas finansiālo atbalstu var piešķirt arī fiksētas 

likmes vai vienreizēja maksājuma formā, ja tas atbilst attiecīgo darbību būtībai, kā definēts 

gadskārtējā darba plānā. Fiksētas likmes vai vienreizēja maksājuma gadījumā nepiemēro

1. punktā paredzētās procentuālās robežvērtības, lai gan līdzfinansējums ir joprojām 

vajadzīgs.
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5. pants

Saņēmēji

Lēmuma 4. pantā minētie finansiālā ieguldījumu saņēmēji ir definēti šā lēmuma II pielikumā.

6. pants

Administratīva un tehniska palīdzība

1. No programmai paredzētā finansējuma var segt arī izdevumus attiecībā uz sagatavošanas, 

pārraudzības, kontroles, revīzijas un novērtēšanas darbībām, kas vajadzīgas tieši 

programmas pārvaldībai un tās mērķu īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz pētījumiem, 

sanāksmēm, informatīvām darbībām un publikācijām, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar 

informācijas tīkliem, kuri galvenokārt veic informācijas apmaiņu, kā arī visiem citiem 

izdevumiem par tehnisku un administratīvu palīdzību, kas Komisijai radušies programmas 

pārvaldības sakarā.

2. No programmai paredzētā finansējuma var segt arī tehniskas un administratīvas palīdzības 

izdevumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu pāreju no šīs programmas uz pasākumiem, kas 

pieņemti saskaņā ar Lēmumu Nr. 20/2004/EK. Lai segtu šos izdevumus, dodot iespēju 

pārvaldīt darbības, kas nav pabeigtas līdz 2013.gada 31. decembrim, apropriācijas

vajadzības gadījumā var ierakstīt budžetā arī pēc 2013. gada.
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7. pants

Īstenošana

1. Par programmas īstenošanu atbild Komisija.

Darbībās, ko veic nolūkā sasniegt 2. pantā izklāstītos mērķus, pilnībā izmanto atbilstīgas 

pieejamas īstenošanas metodes, tostarp jo īpaši tiešu vai netiešu īstenošanu, ko Komisija 

veic centralizēti.

2. Šā lēmuma 10. panta 2. punktā minēto procedūru piemēro, pieņemot:

a) gadskārtējo darba plānu programmas īstenošanai, kurā izklāsta:

– prioritātes un veicamās darbības, tostarp finanšu resursu sadali;

– atlases un piešķiršanas kritērijus un Kopienas līdzfinansējuma likmes 

noteikšanas kritērijus;

– fiksētas likmes un vienreizēja maksājuma izmantojumu; un

– plānoto grafiku attiecībā uz iepirkumu konkursiem, kopīgām darbībām un 

projektu konkursiem;

b) mehānismus 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto darbību, tostarp atlases un 

piešķiršanas kritēriju, īstenošanai.
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3. Komisija informē 10. pantā minēto komiteju par programmas īstenošanu.

8. pants

Trešo valstu dalība

Programmā var piedalīties:

a) EBTA/EEZ valstis saskaņā ar EEZ līguma nosacījumiem;

b) trešās valstis, jo īpaši valstis, uz ko attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika, valstis, kas ir 

iesniegušas pieteikumus, lai pievienotos Eiropas Savienībai, vai ir Eiropas Savienības 

kandidātvalstis vai valstis, kas pievienojas tai, un Rietumbalkānu valstis, kas ir iesaistītas 

stabilizācijas un asociācijas procesā saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgos 

divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos, ar kuriem nosaka vispārējos principus šo valstu 

dalībai Kopienas programmās.
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9. pants

Rezultātu pārraudzība, izvērtēšana un izplatīšana

1. Komisija, ņemot vērā savus uzdevumus, ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm pārrauga 

programmas darbību īstenošanu. Tā ziņo 10. pantā minētajai komitejai un informē Padomi 

un Eiropas Parlamentu.

2. Dalībvalstis pēc Komisijas lūguma sniedz tai informāciju par programmas īstenošanu un 

ietekmi.

3. Trīs gadus pēc programmas sākuma un pēc tās beigām Komisija nodrošina tās izvērtēšanu. 

Komisija šīs izvērtēšanas rezultātus kopā ar piebildēm paziņo Eiropas Parlamentam, 

Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.

Komisija dara atklātībā zināmus saskaņā ar šo lēmumu veikto darbību rezultātus.

10. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja.
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2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 

8. pantu.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

11. pants

Atcelšana

Ar šo Lēmums (EK) Nr. 20/2004/EK tiek atcelts.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī.

…,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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I PIELIKUMS

LĒMUMA 2. PANTĀ MINĒTĀS DARBĪBAS UN INSTRUMENTI

I UZDEVUMS

Nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības līmeni, īpaši uzlabojot datu bāzi, konsultāciju iespējas un 

patērētāju interešu pārstāvību.

1. darbība

Tādu datu un informācijas apkopošana, apmaiņa un analīze, kas ir nozīmīga attiecībā uz patērētāju 

tiesību aizsardzības politikas izveidi un patērētāju interešu integrāciju citās ES politikas jomās, 

tostarp:

1.1. tādu tirgus norišu pārraudzīšana un novērtēšana, kam ir ietekme uz patērētāju 

saimnieciskām un citām interesēm, arī pētījumus, cenu apsekojumus, pārskatus par 

pārmaiņām tirgu struktūrā, patērētāju un uzņēmēju attieksmes apsekojumus, un patērētāju 

sūdzību apkopošanu un analīzi, tādu datu apkopošanu un analīzi, kas saistīti ar 

tirdzniecību, kuru veic uzņēmumi pārrobežu patērētāju vajadzībām, un ar tirgiem, kuros 

iesaistīti šādi uzņēmumi un patērētāji;

1.2. datubāzu izveide un uzturēšana;

1.3. statistikas un citu attiecīgu pierādījumu vākšana un analīze, kuru statistikas aspektu 

izvērsīs, pēc vajadzības izmantojot Kopienas statistikas programmu.
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2. darbība

Tādu datu un informācijas vākšana, apmaiņa un analīze un tādu novērtēšanas instrumentu izstrāde, 

kas rada zinātnisku pierādījumu bāzi par patēriņa preču un pakalpojumu drošumu, tostarp no 

precēm izdalījušos ķīmisko vielu iedarbību uz patērētājiem, apdraudējumiem un ievainojumiem 

saistībā ar konkrētām patēriņa precēm un pakalpojumiem, un brīdinājumu paziņojumu tehnisko 

analīzi.

3. darbība

Atbalsts zinātniskām konsultācijām un risku izvērtēšanai, tostarp uzdevumi neatkarīgām 

zinātniskām komitejām, kuras izveidotas saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2004/210/EK (2004. gada 

3. marts), ar ko izveido Zinātniskās komitejas patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides 

jomā 1.

4. darbība

Tiesību aktu un citu reglamentācijas ierosmju sagatavošana un kopējas reglamentācijas un

pašreglamentācijas ierosmju veicināšana, cita starpā:

4.1. juridiska un tehniska ekspertīze – tostarp pētījumi – par reglamentāciju un tā ietekmi;

4.2. juridiska un tehniska ekspertīze – tostarp pētījumi – par politikas izstrādi attiecībā uz preču 

un pakalpojumu drošumu un patērētāju saimnieciskām un juridiskām interesēm;

  

1 OV L 66, 4.3.2004., 45. lpp.
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4.3. juridiska un tehniska ekspertīze – tostarp pētījumi – par preču drošuma standartu 

vajadzības izvērtējumu un standartizācijas pilnvaru izstrādāšanu attiecībā uz precēm un 

pakalpojumiem;

4.4. semināri, konferences, praktiskas nodarbības un sanāksmes, kur piedalās ieinteresētās 

personas un eksperti.

5. darbība

Finansiālie ieguldījumi Eiropas patērētāju organizāciju darbībā.

6. darbība

Finansiālie ieguldījumi, lai nodrošinātu tādu Eiropas patērētāju organizāciju darbu, kas pārstāvētu 

patērētāju intereses, izstrādājot Kopienas mēroga preču un pakalpojumu standartus.

7. darbība

Reģionālo, attiecīgas valsts un Eiropas patērētāju organizāciju spēju uzlabošana, jo īpaši ar 

personāla apmācību un paraugprakses un ekspertīzes apmaiņas palīdzību, jo īpaši tādās dalībvalstīs, 

kas ir pievienojušās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai pēc minētās dienas.
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II UZDEVUMS

Nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu efektīvu piemērošanu, īpaši īstenojot 

sadarbību informācijas, izglītības un kompensācijas jomā.

8. darbība

Darbības, lai uzlabotu Kopienas patērētāju aizsardzības tiesību aktu – jo īpaši Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvas 2001/95/EK (2001/95/EK (2001. gada 3. decembris) par produktu vispārēju 

drošību 1 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2006/2004 (2004. gada 27. oktobris) 

par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību 

aizsardzības jomā 2 – piemērošanu, tostarp:

8.1. darbības, lai uzlabotu kompetento iestāžu veiktas uzraudzības, īstenošanas un sadarbības 

koordināciju, tostarp IT instrumentu (piemēram, datubāzu, informācijas un komunikāciju 

sistēmu) izstrādi un uzturēšanu, kā arī lai organizētu seminārus, konferences, praktiskas 

nodarbības, sanāksmes, kurās piedalītos ieinteresētās puses un eksperti tiesību īstenošanas 

jomā, par tiesību īstenošanu atbildīgo ierēdņu apmaiņas un apmācības, tostarp arī 

tiesnešiem;

8.2. nepārtikas produktu un pakalpojumu drošuma pārraudzība un izvērtēšana, cita starpā, 

RAPEX brīdinājuma sistēmas darbības stiprināšana un darbības jomas un darbību 

paplašināšana, ņemot vērā sasniegumus tirgus uzraudzībā un informācijas apmaiņā, kā arī 

patēriņa preču drošuma tīkla turpmākā attīstība saskaņā ar Direktīvu 2001/95/EK;

  

1 OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.
2 OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/29/EK 

(OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.).
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8.3. kopējas uzraudzības un īstenošanas darbības un citas darbības, sadarbojoties 

administratīvajā un tiesību īstenošanas jomā;

8.4. darbības, lai veicinātu sadarbību administratīvajā un tiesību īstenošanas jomā ar trešām 

valstīm, kas nepiedalās programmā.

9. darbība

Juridiska un tehniska ekspertīze, tostarp pētījumi, lai pārraudzītu un izvērtētu, kā dalībvalstis 

transponē, īsteno un piemēro tiesību aktus patērētāju tiesību aizsardzības jomā, jo īpaši Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju 

negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem 1, un Regulu (EK) Nr. 2006/2004. 

Tā ietver arī viegli un publiski pieejamo datubāzu izstrādi un uzturēšanu, kuras attiecas uz Kopienas 

patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktu īstenošanu.

10. darbība

Darbības, lai sniegtu informāciju, konsultācijas un kompensāciju, tostarp:

10.1. alternatīvu strīdu risināšanas shēmu darbības pārraudzīšana un to ietekmes novērtēšana;

10.2. finansiāls atbalsts kopīgām darbībām valsts vai bezpeļņas organizācijām, no kā veidoti 

Kopienas komunikāciju tīkli, kuri sniedz informāciju un palīdz patērētājiem īstenot tiesības 

un gūt iespēju attiecīgi atrisināt konfliktus (Eiropas Patērētāju centru tīkls);

  

1 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
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10.3. darbības, lai uzlabotu saziņu ar ES iedzīvotājiem patērētāju jautājumos, īpašu uzmanību 

pievēršot dalībvalstīm, kas 2004. gada 1. maijā vai pēc minētā datuma ir pievienojušās 

Eiropas Savienībai, tostarp publikācijas par patērētāju politikas jautājumiem, informācijas

sniegšana tiešsaistē, kā arī īstenojot darbības, ar ko sniedz informāciju par patērētāju 

tiesību aizsardzības jautājumiem un patērētāju tiesībām.

11. darbība

Patērētāju izglītības darbības, cita starpā:

11.1. īpašas darbības, kas paredzētas gados jauniem patērētājiem, gados vecākiem patērētājiem 

un neaizsargātu patērētāju grupām, kas acīmredzami nespēj savas intereses aizstāvēt tik 

efektīvi, cik citas grupas, kā arī interaktīvu patērētāju izglītības instrumentu izstrāde;

11.2. finansiāls atbalsts, lai izstrādātu integrētas Eiropas maģistra studiju programmas patērētāju 

jautājumos, arī stipendijas studentiem līdz sešus mēnešus ilgām mācībām kādā citā valstī.
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II PIELIKUMS

ATBALSTA SAŅĒMĒJI - 4. PANTA PIEMĒROŠANAS KRITĒRIJI

1. Finansiālu atbalstu 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto darbību veikšanai var piešķirt 

valsts iestādei vai bezpeļņas organizācijai, ko, izmantojot pārskatāmu procedūru, 

izraudzījusies dalībvalsts vai attiecīgā kompetentā iestāde, par kuru ir vienošanās ar 

Komisiju.

2. Finansiālu atbalstu 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto darbību veikšanai var piešķirt 

dalībvalstu augstākās izglītības iestādēm vai tādu trešo valstu augstākās izglītības 

iestādēm, kas piedalās programmā saskaņā ar šā lēmuma 8. pantu, kā definēts 2. pantā 

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 2317/2003/EK (2003. gada 5. decembris), ar 

ko ievieš programmu, kas vajadzīga, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti un veicinātu 

starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešām valstīm (Erasmus Mundus) (2004. –

2008. gads) 1.

3. Finansiālu atbalstu 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto darbību veikšanai var piešķirt 

studentiem un skolotājiem, kas piedalās patērētāju jautājumiem veltītās integrētās Eiropas 

maģistra studiju programmās, kar saņem līdzfinansējumu saskaņā ar šā lēmuma 4. panta 

1. punkta b) apakšpunktu.

4. Finansiālu atbalstu 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto darbību veikšanai var piešķirt 

ierēdņiem, kas īsteno patērētāju tiesību aizsardzību saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2006/2004 

un Direktīvu 2001/95/EK.

  

1 OV L 345, 31.12.2003., 1. lpp.
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5. Finansiālu atbalstu 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto darbību veikšanai var piešķirt 

Eiropas patērētāju organizācijām, kas:

a) ir nevalstiskas, bezpeļņas organizācijas, neatkarīgas no rūpniecības, komerciālām un 

uzņēmējdarbības interesēm vai citām pretrunīgām interesēm un kuru galvenie 

uzdevumi un darbības ir Kopienas patērētāju veselības, drošības, saimniecisko un 

juridisko interešu veicināšana un aizsardzība;

b) pilnvarotas vismaz pusē dalībvalstu Kopienas līmenī pārstāvēt patērētāju intereses ar 

attiecīgu valstu patērētāju organizāciju starpniecību, kuras saskaņā ar attiecīgas valsts 

tiesību normām vai attiecīgas valsts praksi ir patērētāju pārstāves un darbojas reģionu 

vai valsts mērogā, un

c) ir sniegušas Komisijai pietiekamus pārskatus par dalību, iekšējiem noteikumiem un 

finansējuma avotiem.

6. Finansiālu atbalstu 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto darbību veikšanai var piešķirt 

Eiropas patērētāju organizācijām, kas:

a) ir nevalstiskas, bezpeļņas organizācijas, neatkarīgas no rūpniecības, komerciālām un 

uzņēmējdarbības interesēm vai citām pretrunīgām interesēm, un kuru galvenie 

uzdevumi un darbības ir Kopienas līmenī pārstāvēt patērētāju intereses 

standartizācijas procesā;
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b) vismaz divās trešdaļās dalībvalstu ir saņēmušas pilnvaras pārstāvēt patērētāju 

intereses Kopienas līmenī:

– no iestādēm, kas saskaņā ar attiecīgas valsts tiesību aktiem vai praksi pārstāv 

dalībvalstu patērētāju organizācijas, vai

– ja šādu organizāciju nav – no dalībvalstu patērētāju organizācijām, kas saskaņā

ar attiecīgas valsts tiesību normām un praksi ir patērētāju pārstāvji un darbojas 

valsts mērogā;

c) ir sniegušas Komisijai pietiekamus pārskatus par dalību, iekšējiem noteikumiem un 

finansējuma avotiem.
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I. IEVADS 

 

1. Komisija 2005. gada 15. aprīlī Padomei un Eiropas Parlamentam iesniedza 

priekšlikumu 1 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko, balstoties uz Līguma 

153. pantu, izveido Kopienas rīcības programmu veselības un patērētāju tiesību 

aizsardzības jomā 2007.–2013. gadam. 

 

2. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas atzinumus 

pieņēma attiecīgi 2006. gada 14.–15. februārī 2 un 2006. gada 16. februārī 3. 

 

3. Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma atzinumu pieņēma 2006. gada 23. martā 4. 

 

4. Pēc tam, kad Padome un Eiropas Parlaments 2006. gada 17. maijā pieņēma Iestāžu 

nolīgumu par finanšu plānu 2007.–2013. gadam, Komisija 2006. gada 29. maijā 

iesniedza grozītu priekšlikumu 5. 

 

5. Padome 2006. gada 14. novembrī pieņēma kopējo nostāju saskaņā ar Līguma 251. panta 

2. punktu. 

 

II. MĒRĶIS 

 

Jaunajai Kopienas rīcības programmai patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā 2007.–

2013. gadam ir jāaizvieto pašreizējā programma, ko izveidoja ar Lēmumu Nr. 20/2004/EK. 

                                                 
1 8064/05. 
2 OV L 88, 11.04.2006., 1. lpp. 
3 OV L 192, 16.08.2006., 8. lpp. 
4 7538/06. 
5 9909/06. 
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Divi galvenie programmas mērķi ir nodrošināt: 

 

- augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, jo īpaši, uzlabojot pierādījumu bāzi, 

konsultāciju iespējas un patērētāju interešu pārstāvību (I mērķis); un  

 

- efektīvu patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu piemērošanu, jo īpaši, sadarbojoties 

izpildes jomā, kā arī izmantojot informāciju, izglītību un kompensāciju (II mērķis). 

 

Šos mērķus īstenos, izmantojot I pielikumā minēto 11 darbību apvienojumu, kas lielā mērā ir 

augsta līmeņa pašreizējo programmu turpinājums. Katru gadu, konsultējoties ar programmas 

Komiteju, darba programmā tiks izraudzītas konkrētas prioritātes un darbības, kā arī citi 

programmas īstenošanas aspekti (piem., finanšu resursu piešķiršana, atlases un Kopienas 

ieguldījuma procentu piešķiršanas kritēriji, plānotais grafiks projektu iesniegšanai, vienoto 

rīcību veikšanai un aicinājumu iesniegt priekšlikumus iesniegšanai). 

 

Programmai atvēlētā budžeta līdzekļu kopsumma ir EUR 138,8 miljoni 2004. gada cenu 

izteiksmē (t.i., EUR 156,8 miljoni pašreizējā cenu izteiksmē). 

 

III. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE 

 

1. Vispārējas piezīmes 

 
 Visumā, Padome ir ņēmusi vērā Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma atzinumu, kas lielā 

mērā ir iekļauts Komisijas grozītajā priekšlikumā. Jo īpaši Padome vienojās dalīt 

Komisijas sākotnējo priekšlikumu divās atsevišķās programmās (viena – veselības 

aizsardzības jomā, otra – patērētāju tiesību aizsardzības jomā). 

 

 Padome arī pieņēma programmas budžetu, ko bija ierosinājusi Komisija, kā minēts 

II nodaļā. 

   

Komisija ir pieņēmusi Padomes apstiprināto kopējo nostāju. 
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2. Eiropas Parlamenta ierosinātie grozījumi 

  

5. Eiropas Parlaments 2006. gada 23. marta plenārsēdes balsošanā pieņēma 56 grozījumus 

Komisijas sākotnējam priekšlikumam. Lielākā daļa šo grozījumu tika iekļauti Komisijas 

grozītajā priekšlikumā, attiecībā uz ko Padome nav ieviesusi nozīmīgas izmaiņas. 

 

 Padome: 

 

a) Saistībā ar Komisijas sākotnējā priekšlikuma sadalīšanu divās dažādās 

programmās, Kopējā nostājā iekļāva šādus 18 grozījumus: 

 

i) Pilnībā pieņemtie grozījumi: 

 2. grozījums (1. citātā); 

 5. grozījums (3. apsvērumā); 

 6. grozījums (4. apsvērumā); 

 7. grozījums (5. apsvērumā); šis apsvērums tagad ir 3. apsvērums; 

 11. grozījums (9. apsvērumā); 

 31. grozījums (1. pielikumā); 

 32. grozījums (2. pielikumā); 

 

ii) Pārstrādāti vai daļēji pieņemti grozījumi: 

 1. grozījums (nosaukumā):  jaunais nosaukums; 

3. grozījums (1. apsvērumā); 1. apsvēruma jaunā redakcija; 

4. grozījums (2. apsvērumā); 2. apsvēruma jaunā redakcija; 

9. grozījums (7. apsvērumā); 1. apsvēruma jaunā redakcija; 

15. grozījums (13. apsvērumā); 12. apsvēruma jaunā redakcija; 

18. grozījums (1. pantā): 1. panta jaunā redakcija; 

19. grozījums (2. panta 1. punktā): ar grozījumiem formulējumā daļēji ņemts 

vērā 2. panta 1) punkta jaunajā redakcijā; 

20. un 55. grozījums (2. panta 2. punktā): šo grozījumu pamatjēga ir ņemta 

vērā, mainot 2. panta 2. punkta tekstu; 
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29. grozījums (11. pantā): daļēji ņemts vērā, mainot 11. panta tekstu; 

40. grozījums (III pielikuma III mērķa 7. darbības jaunajā 7.3.a punktā)): 

I pielikuma I mērķa 3. darbības mainītais teksts; 

 

Padome noraidīja pārējos 7 grozījumus, kas saistīti ar dalīšanu (27., 30., 46., 

45., 51., 52. un 53.), jo Komisijas grozītajā priekšlikumā ir samazināts mērķu 

skaits, kā arī pamatojot to ar Iestāžu nolīgumu par finanšu plānu 2007.–

2013. gadam. 

 

b) Kopējā nostājā ieviesa šādus, ar priekšlikuma dalīšanu nesaistītus, 20 grozījumus: 

 

i) Pilnībā pieņemtie grozījumi: 

 34. grozījums (3. pielikuma virsrakstā) tagad šis pielikums ir I pielikums. 

 

ii) Pārstrādāti vai daļēji pieņemti grozījumi: 

 8. grozījums (6. apsvērumā); daļēji ņemts vērā, mainot 5. apsvēruma tekstu; 

 10. grozījums (jaunā 8.a apsvērumā): 8. apsvēruma jaunā redakcija; 

 13. grozījums (12. apsvērumā); 11. apsvēruma jaunā redakcija; 

 16. grozījums (14. apsvērumā); grozījuma pamatjēga ir ņemta vērā, mainot 

6. apsvēruma tekstu; 

 

 Panti: 

 21. grozījums (3. panta 2.a punktā): daļēji ņemts vērā, mainot 4. panta 

1.a punkta tekstu; 

 22. grozījums (3. panta 2.b punktā): daļēji ņemts vērā, mainot 4. panta 

1.c punkta tekstu; 

 23. grozījums (3. pantā (2. punkta jaunajā punktā ba)): 4. panta 1.d punkta 

jaunā redakcija; 

 24. grozījums (3. panta jaunajā 2.a punktā): daļēji ņemts vērā, mainot 4. panta 

4. punkta tekstu; 
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 26. grozījums (3. pantā (jauns 4.a punkts): 4. panta 3. punkta jaunā redakcija; 

 28. grozījums (7. panta 1.a punktā): 7. panta jaunā redakcija (2. panta a) 

punkta otrajā ievilkumā); 

 

 Pielikumi: 

 35. grozījums (III pielikuma I mērķa 3. darbībā): I pielikuma I mērķa 

2. darbības mainītais teksts; 

 41. grozījums (III pielikuma III mērķa 7. darbības jaunajā 7.4a punktā)): šā 

grozījuma pamatjēga ir ņemta vērā, mainot I pielikuma I mērķa 2. darbības 

tekstu; 

 42. grozījums (III pielikuma III mērķa 7. darbības jaunajā 7.4b punktā): šā 

grozījuma pamatjēga ir ņemta vērā, mainot I pielikuma I mērķa 1.1. darbības 

tekstu; 

 43. grozījums (III pielikuma III mērķa 9. darbībā): I pielikuma II mērķa 

9. darbībā mainītais teksts; 

 44. grozījums (III pielikuma III mērķa 10. darbībā): šā grozījuma pamatjēga ir 

ņemta vērā, mainot I pielikuma I mērķa 7. darbības tekstu; 

 47. grozījums (III pielikuma IV mērķa 12. darbībā): šā grozījuma pamatjēga 

ir ņemta vērā, mainot I pielikuma II mērķa 11.1. darbības tekstu; 

 48. grozījums (III pielikuma IV mērķa 13. darbībā): šā grozījuma pamatjēga 

ir ņemta vērā, mainot I pielikuma II mērķa 11.1. darbības tekstu; 

 50. grozījums (III pielikuma IV mērķa 18.a darbībā): šā grozījuma pamatjēga 

ir ņemta vērā, mainot I pielikuma I mērķa 7. darbības tekstu; 

 33. grozījums (jaunajā IIIa pielikumā): šā grozījuma pamatjēga ir ņemta vērā, 

mainot II pielikuma tekstu; 
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c) kopējā nostājā neiekļāva 18 grozījumus (12., 14., 17., 25., 27., 59., 30., 36., 37., 

38., 39, 46, 45., 49., 51., 52., 53. un 54). 

 

 Padome pieņēma Komisijas pausto nostāju attiecībā uz šiem grozījumiem, 

izņemot 54. grozījumu, ko Komisija pieņēma pilnībā, bet neiekļāva kopējā 

nostājā, pēc tam, kad Komisijas grozītajā priekšlikumā tika noteiktas stingrākas 

patērētāju mērķu definīcijas. 

 

IV. NOBEIGUMS 

 

Padome uzskata, ka tās kopējā nostājā, kurā iekļauti III iedaļas 2. daļas a) un b) punktā 

minētie grozījumi, Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma atzinums ir atbilstīgi ņemts vērā.  

 

Kopējā nostājā ir nodrošināts viedokļu un interešu līdzsvars, kas nodrošina, ka programmas 

mērķus var īstenot, izmantojot mazāku skaitu darbību un instrumentu, kā arī precīzākas 

metodes un procedūras, kas ir pārformulētas atbilstīgi Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma 

atzinumam, Komisijas grozītajam priekšlikumam un pastāvošajai patērētāju tiesību 

aizsardzības programmai (Lēmums Nr. 20/2004/EK). 

 

Tā nodrošina arī patērētāju aizsardzību, jo šis Lēmums uzlabos Kopienas darbību efektivitāti 

un, pateicoties tam, tās kļūs redzamākas. 
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PORTUGĀLES DEKLARĀCIJA 

 

Portugāle atbalsta grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido 
Kopienas rīcības programmu patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā, jo tas ir svarīgs, 
aizsargājot un veicinot patērētāju tiesības un izpratni Eiropas Savienībā. Šajā sakarā Portugāle pauž 
nožēlu par lēmumu svītrot pasākumus attiecībā uz īpašiem projektiem patērētāju organizāciju labā, 
jo pieredze liecina, ka tie ir palīdzējuši, veicot darbības patērētāju tiesību aizsardzības jomā, 
aizsargāt ES pilsoņu intereses un pierādījuši to izšķirošo lomu, lai stiprinātu patērētāju organizāciju 
darbību valsts līmenī. Turklāt šādi projekti deva iespēju veidot partnerattiecības starp dalībvalstīm, 
kā arī bija svarīgs līdzeklis, lai ES patērētājiem veidotu patiesu iekšējo tirgu. 
 

_______________________ 
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2005/0042B (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko 
izveido Kopienas rīcības programmu patērētāju politikas jomā (2007—2013) 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

1. PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kurā priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei(dokuments COM(2005)115 – 2005/0042B (COD) 

13.04.2005

Reģionu komitejas atzinuma datums 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums 

16.02.2006

14.02.2006

Datums, kurā sniegts Eiropas Parlamenta atzinums pirmajā lasījumā 23.03.2006

Komisijas pārskatītā priekšlikuma datums (dokuments 
COM(2006)235) 

24.05.2006

Datums, kurā panākta politiska vienošanās Padomē 25.09.2006

Kopējās nostājas pieņemšanas datums 13.11.2006

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Programmas mērķis ir sniegt ieguldījumu patērētāju drošības un ekonomisko interešu 
aizsardzībā, kā arī informēt par to tiesībām uz informāciju un izglītību. Tā ļauj ES papildināt, 
atbalstīt un pārraudzīt dalībvalstu politiku, palīdzēt finansēt patērētāju organizācijas, ieviest 
ES patērētāju jomas likumdošanas aktus, un palīdzēt Eiropas patērētājiem kļūt par aktīviem 
iekšējā tirgus dalībniekiem. Divi galvenie 2007.—2013. gada programmas mērķi ir: ar 
iedarbīgas patērētāju interešu pārstāvniecības palīdzību nodrošināt patērētāju tiesību 
aizsardzību augstā līmenī un to, lai patērētāju tiesību aizsardzības noteikumi tiktu veiksmīgi 
piemēroti, proti, nodrošinot to ievērošanu, sadarbību, informāciju, izglītību un tiesisko 
aizsardzību. 

Šos mērķus sasniedz, apvienojot rīcības un instrumentus, saskaņā ar ikgadējos darba plānos 
paredzētajām prioritātēm. 
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3. PIEZĪMES PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

Padome 2006. gada 25. septembrī vienprātīgi panāca politisku vienošanos par projektu 
Lēmumam, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu patērētāju politikas jomā (2007—
2013). Tā pamatā lielākoties bija Komisijas 2006. gada 24. maijā izdotais grozītais 
priekšlikums. Šajā grozītajā priekšlikumā ņemts vērā ievērojamais programmas finansējuma 
samazinājums, kas radies, noslēdzot starpiestāžu nolīgumu par finanšu plāniem, kā arī 
formālais Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā izteiktais viedoklis. Tajā veikti pamatīgi 
sākotnējā priekšlikuma grozījumi un nošķirta sabiedrības veselības programma un patērētāju 
jomas programma. 

Dažiem Padomes locekļiem grozītā priekšlikuma apspriešanas laikā bija iebildumi par 
īpašiem projektiem, par Eiropas Maģistra programmas izveidi un par studiju finansējumu, 
savukārt Eiropas Parlamentam arī bija iebildumi par Eiropas Maģistra programmu, kā arī par 
decentralizētu rīcību un neaizsargātiem patērētājiem.  

Lai panāktu vienošanos, visi dalībvalstu iebildumi beigās tika atcelti, jo programma bija 
jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Tāpēc kopējā nostāja ir šīs starpiestāžu sadarbības iznākums, un 
Komisija to atbalsta. 

4. SECINĀJUMS 

Komisija uzskata, ka kopējā nostāja, kas vienprātīgi pieņemta 13.11.2006, ir saskaņā ar tās 
grozītā priekšlikuma būtiskajiem mērķiem un pamatprincipiem. Komisija norāda, ka EP 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas (ITPA) priekšsēdētājs ir apstiprinājis to, ka 
viņš ieteiktu komitejai kopējo nostāju pieņemt bez grozījumiem, ja Padome panāktu politisku 
vienošanos, pamatojoties uz prezidentūras kompromisa tekstu. Tāpēc Komisija atbalsta 
kopējo nostāju, kura ir trīs iestāžu panāktās vienošanās iznākums. 




