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Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour
Grozījums Nr. 1
5.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 21. jūnija rezolūciju par patērētāju uzticēšanos 
digitālajai videi,

Or. en

Grozījumu iesniedza Zita Pleštinská

Grozījums Nr. 2
1. punkts

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par ES patērētāju aizsardzības stratēģiju un 
Komisijas centienus ieviest patērētāju kultūru, nodrošinot augstāka līmeņa 
patērētāju informētību, kas ir pašreizējo tiesisko regulējumu labākas 
transponēšanas un īstenošanas pamats;

Or. sk

Grozījumu iesniedza Marianne Thyssen

Grozījums Nr. 3
2. punkts

2. uzskata, ka ir vajadzīga horizontālā pieeja patērētāju politikai un ka ir svarīgi ņemt 
vērā patērētāju intereses visās attiecīgajās politikas jomās; tādēļ atzinīgi vērtē to, ka 
Komisija uzsver vajadzību nodrošināt, ka iekšējais tirgus ir atvērtāks iedzīvotāju 
cerībām un interesēm; uzsver, ka patērētāju aizsardzība un iekšējā tirgus izveide nav 
savstarpēji konkurējoši mērķi, bet gan ir saistīti; šajā sakarā atgādina Komisijai, ka 
patērētāju politika ir jāievieš visās politikas jomās jau ietekmes novērtēšanas posmā;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 4
2. punkts

2. uzskata, ka ir vajadzīga horizontālā pieeja patērētāju politikai un ka ir svarīgi ņemt 
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vērā patērētāju intereses visās attiecīgajās politikas jomās, lai nodrošinātu, ka 
patērētāji visā ES būtu vienlīdz labi aizsargāti; tādēļ atzinīgi vērtē to, ka Komisija 
uzsver vajadzību nodrošināt, ka iekšējais tirgus ir atvērtāks iedzīvotāju cerībām un 
interesēm; šajā sakarā atgādina Komisijai, ka patērētāju politika ir jāievieš visās 
politikas jomās jau ietekmes novērtēšanas posmā un ka patērētājorganizācijas lielākā 
mērā jāiesaista attiecīgās politikas izstrādē;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 5
3. punkts

3. uzsver to, ka patērētāju acquis pārskatīšanai ir jānoved pie saskaņotākas patērētāju 
tiesību tiesiskās sistēmas; atgādina savu izvēli pieņemt jauktu pieeju, tas ir, 
horizontālo instrumentu ar galveno mērķi nodrošināt pašreizējo tiesību aktu 
saskaņotību un ļaut novērst nepilnības, apvienojot atbilstīgos tiesību aktos 
transversālus jautājumus, kas kopīgi visām direktīvām; uzskata, ka īpašus jautājumus 
jāturpina izskatīt atsevišķi nozaru direktīvās; aicina ar lielu rūpību ieviest sistēmu, 
kurā dalībvalstu valdībām nav paredzētas iespējas īstenot labākus patērētāju 
aizsardzības pasākumus nekā citās dalībvalstīs, vai arī atbilstošā sagadījumā tos 
piemērot iepriekšējā līmenī; uzskata, ka harmonizācija jāizskata katrā atsevišķā 
gadījumā, saglabājot atsevišķus aizsardzības pasākumus arī tajos gadījumos, kad 
varētu nodrošināt pāreju uz maksimālu harmonizāciju;

Or. da

Grozījumu iesniedza Bilyana Ilieva Raeva

Grozījums Nr. 6
3. punkts

3. uzsver to, ka patērētāju acquis pārskatīšanai ir jānoved pie saskaņotākas patērētāju 
tiesību tiesiskās sistēmas; (svītrots) uzskata, ka īpašus jautājumus jāturpina izskatīt 
atsevišķi nozaru direktīvās; mudina Komisiju veikt turpmākus patērētāju 
aizsardzības nodrošināšanas pasākumus, tostarp privātuma un drošības jomā, jo 
īpaši digitālajā jomā, saistībā ar tiesību aktu pārskatīšanu, tomēr neuzliekot 
privātajam sektoram papildu nepamatotu slogu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Karin Riis-Jørgensen

Grozījums Nr. 7
3. punkts

3. uzsver to, ka patērētāju acquis pārskatīšanai ir jānoved pie saskaņotākas patērētāju 
tiesību tiesiskās sistēmas; atgādina savu izvēli pieņemt jauktu pieeju, tas ir, 
horizontālo instrumentu ar galveno mērķi nodrošināt pašreizējo tiesību aktu 
saskaņotību un ļaut novērst nepilnības, apvienojot atbilstīgos tiesību aktos 
transversālus jautājumus, kas kopīgi visām direktīvām; uzskata, ka īpašus jautājumus 
jāturpina izskatīt atsevišķi nozaru direktīvās; ilgu laiku piemērotos patērētāju tiesību 
principus jāpiemēro arī digitālajā jomā, kurā pašreiz to gandrīz nav;  mudina 
saistībā ar tiesību pārskatīšanu veikt nozīmīgākus pasākumus, lai digitālajā jomā 
nodrošinātu patērētāju aizsardzību, tostarp privātumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ieke van den Burg

Grozījums Nr. 8
3. punkts

3. uzsver to, ka patērētāju acquis pārskatīšanai ir jānoved pie saskaņotākas patērētāju 
tiesību tiesiskās sistēmas, tostarp attiecībā uz e-komerciju; atgādina savu izvēli 
pieņemt jauktu pieeju, tas ir, horizontālo instrumentu, tostarp definīcijas un tehniskās 
specifikācijas, ar galveno mērķi nodrošināt pašreizējo tiesību aktu saskaņotību un 
panākot augstu patērētāju aizsardzības līmeni; turklāt ļaut novērst nepilnības, 
apvienojot atbilstīgos tiesību aktos transversālus jautājumus, kas kopīgi visām 
direktīvām; uzskata, ka īpašus jautājumus jāturpina izskatīt atsevišķi nozaru 
direktīvās;

Or. en

Grozījumu iesniedza Zita Pleštinská

Grozījums Nr. 9
3.a punkts (jauns)

3.a tā kā mazumtirdzniecības iekšējā tirgus izveidei visvairāk traucē nedrošība attiecībā 
uz patērētāju līgumiem, atbalsta Komisijas centienus ieviest standarta līgumus, 
kuriem būtu vienāds spēks visās ES dalībvalstīs; 

Or. sk
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Grozījumu iesniedza Zita Pleštinská

Grozījums Nr. 10
3.b punkts (jauns)

3.b uzsver patērētājorganizāciju svarīgo nozīmi patērētāju kultūras uzlabošanā un 
ierosina Komisijai, izstrādājot pamattiesību struktūru, vairāk iespēju paredzēt 
nevalstiskajām patērētājorganizācijām, kas pastāvīgi uzrauga situāciju patērētāju 
aizsardzības jomā ES dalībvalstīs un vislabāk pārzina šajā jomā veicamos 
uzdevumus un īstenojamos mērķus, tos pamatojot ar patērētāju faktiskajām 
vajadzībām;

Or. sk

Grozījumu iesniedza Zita Pleštinská

Grozījums Nr. 11
3.c punkts (jauns)

3.c uzskata, ka spēcīgas un neatkarīgas patērētājorganizācijas ir efektīvas patērētāju 
politikas pamats, tādēļ aicina Komisiju finansiāli atbalstīt šīs organizācijas un 
mudināt dalībvalstis izdot finanšu noteikumus, lai nodrošinātu atbilstošu, 
pārredzamu patērētājorganizāciju finansējumu, pamatojoties uz skaitliski 
nosakāmiem kvalitātes rādītājiem un sasniegumiem patērētāju kultūras uzlabošanas 
jomā;

Or. sk

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 12
4. punkts

4. atzinīgi vērtē ierosinājumu Komisijā norīkot sadarbības koordinatorus; mudina visus 
attiecīgos ģenerāldirektorātus publicēt gada pārskatus par to, kā patērētāju politika tiek 
integrēta tās atbildības jomā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 13
4. punkts

4. atzinīgi vērtē ierosinājumu Komisijā norīkot sadarbības koordinatorus; mudina visus 
ģenerāldirektorātus publicēt gada pārskatus par to, kā patērētāju politika tiek integrēta 
tās atbildības jomā; aicina Komisiju publicēt paziņojumu, nosakot prasības iestādēm 
un praktiskas prasības, kuras tā īstenos, lai nodrošinātu, ka patērētāju politiku 
labāk iekļauj visās politikas jomās;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 14
5. punkts

5. uzskata, ka saskaņota patērētāju aizsardzība (svītrojums) visā Eiropā dos labumu gan 
patērētājiem, gan konkurētspējīgiem ražotājiem un tirgotājiem; uzsver to, ka tas radīs 
stimulu uzņēmējiem ražot un pārdot izturīgākus produktus, kā rezultātā izaugsme būs 
ilgtspējīgāka; uzsver to, ka ir vajadzīga efektīva un uzlabota patērētāju aizsardzība, lai 
sasniegtu labāk funkcionējošu iekšējo tirgu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Bilyana Ilieva Raeva

Grozījums Nr. 15
5. punkts

5. uzskata, ka efektīva patērētāju aizsardzība un (svītrojums) pārsūdzības sistēma visā 
Eiropā dos labumu gan patērētājiem, gan konkurētspējīgiem ražotājiem un tirgotājiem; 
uzsver to, ka tas radīs stimulu uzņēmējiem ražot un pārdot izturīgākus produktus, kā 
rezultātā izaugsme būs ilgtspējīgāka; uzsver to, ka ir vajadzīga efektīva un uzlabota 
patērētāju aizsardzība, lai sasniegtu labāk funkcionējošu iekšējo tirgu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 16
5. punkts

5. uzskata, ka stingra patērētāju aizsardzības (svītrojums) sistēma, kas darbojas visā 
Eiropā, dos labumu gan patērētājiem, gan konkurētspējīgiem ražotājiem un 
tirgotājiem; uzsver to, ka tas radīs stimulu uzņēmējiem ražot un pārdot izturīgākus 
produktus, kā rezultātā izaugsme būs ilgtspējīgāka; uzsver to, ka ir vajadzīga efektīva 
un uzlabota patērētāju aizsardzība, lai sasniegtu labāk funkcionējošu iekšējo tirgu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 17
6. punkts

6. aicina ieviest pasākumus, lai nodrošinātu, ka 27 valstu mazumtirdzniecības tirgi ES 
tiktu reāli pārveidoti par lielākajiem mazumtirdzniecības tirgiem pasaulē; uzskata, ka 
tam ir vajadzīgs, lai iedzīvotāji justos vienādi droši, iepērkoties internetā vai vietējā 
stūra veikalā, un ka mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) var paļauties uz tiem pašiem 
vienkāršajiem noteikumiem jebkurā vietā iekšējā tirgū; aicina Komisiju izskatīt 
veidus, kā uzlabot nosacījumus MVU, lai tos mudinātu palielināt tirdzniecības 
aktivitātes ES;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 18
6. punkts

6. aicina ieviest pasākumus, lai nodrošinātu, ka 27 valstu (svītrojums) tirgi ES tiktu reāli 
pārveidoti par lielākajiem mazumtirdzniecības tirgiem pasaulē; uzskata, ka tam ir 
vajadzīgs, lai iedzīvotāji justos vienādi droši, iepērkoties internetā vai vietējā stūra 
veikalā, un ka mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) var paļauties uz tiem pašiem 
vienkāršajiem noteikumiem jebkurā vietā iekšējā tirgū; aicina Komisiju izskatīt 
veidus, kā uzlabot MVU aizsardzību, jo īpaši izmantojot mazajiem uzņēmējdarbības 
veidiem piemērojamos tiesību aktus;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Stefano Zappalà, Guido Podestà

Grozījums Nr. 19
7. punkts

7. uzsver, ka Eiropas patērētāju politikas normām un pašregulācijas iniciatīvām jākalpo 
par piemēru globālajiem standartiem vai paraugpraksei un atzinīgi vērtē to, ka Eiropa 
ir tendences noteicējs, izmantojot savu „pievilcības spēku”, lai uzlabotu patērētāju 
tiesības visā pasaulē; 

Or. it

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 20
8. punkts

8. mudina Komisiju turpināt nodrošināt spēcīgu atbalstu patērētāju tiesību ievērošanai
attiecībā uz produktu drošību, nodrošinot CE marķējuma viengabalainību un
uzlabojot tirgus uzraudzību, izmantojot RAPEX brīdināšanas sistēmu, dalībvalstīm 
apmainoties ar paraugpraksi tirgus uzraudzības jomā un; aicina Komisiju 
sadarboties ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu pastāvošo tiesību aktu atbilstošu 
īstenošanu un pilnīgu piemērošanu dalībvalstīs (svītrojums), novērtējot iespēju 
pārskatīt Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvu 
2001/95/EC par produktu vispārēju drošību1 („produktu vispārējas drošības 
direktīva”);

Or. en

Grozījumu iesniedza Bilyana Ilieva Raeva

Grozījums Nr. 21
8. punkts

8. mudina Komisiju turpināt nodrošināt patērētāju tiesības attiecībā uz produktu drošību, 
uzlabojot tirgus uzraudzību, stiprinot CE marķējumu un novērtējot iespēju pārskatīt 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvu 2001/95/EC par 
produktu vispārēju drošību („produktu vispārējas drošības direktīva”); atgādina, ka 

                                               
1 OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.
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CE marķējumu var pārāk viegli pārprast, to uzskatot par trešās puses drošības vai 
kvalitātes pārbaudes un/vai izcelsmes norādi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ieke van den Burg

Grozījums Nr. 22
8. punkts

8. mudina Komisiju turpināt nodrošināt patērētāju tiesības attiecībā uz produktu drošību, 
uzlabojot tirgus uzraudzību, pārskatot CE marķējumu, lai novērstu tā nepareizu 
interpretāciju, un novērtējot iespēju pārskatīt Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 3. decembra Direktīvu 2001/95/EC par produktu vispārēju drošību1

(„produktu vispārējas drošības direktīva”);

Or. en

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 23
8.a punkts (jauns)

8.a atzinīgi vērtē Komisijas centienus starptautiskā līmenī stiprināt sadarbību preču 
drošības jomā, jo īpaši, sadarbojoties ar Ķīnas un ASV iestādēm; atzīmē, ka 
ilglaicīgas sarunas un informācijas apmaiņa par ražojumu drošību ir visu iesaistīto 
pušu interesēs un tam ir svarīga nozīme patērētāju uzticības veidošanā; mudina 
Komisiju regulāri atskaitīties Eiropas Parlamentam;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anna Hedh

Grozījums Nr. 24
8.b punkts (jauns)

8.b aicina Komisiju patērētāju stratēģijā  iekļaut skaidrāku un spēcīgāku ilgtspējas 
perspektīvu un izpētīt, kā var uzlabot motivāciju un palīdzēt patērētājiem un 
ražotājiem vairāk ņemt vērā ilgspējas prasības;

                                               
1 OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.
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Or. sv

Grozījumu iesniedza Zita Pleštinská

Grozījums Nr. 25
8.c punkts (jauns)

8.c aicina Komisiju ciešāk uzraudzīt dalībvalstu patērētāju politiku, lai nodrošinātu, ka 
katrs patērētājs var iegādāties preces jebkurā ES dalībvalstī un ka viņa aizsardzība 
visās dalībvalstīs ir vienāda;

Or. sk

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 26
9. punkts

9. tādēļ aicina lielāku uzmanību pievērst patiesajai patērētāju uzvedībai; uzskata, ka 
ne vienmēr var pieņemt, ka patērētāji rīkojas racionāli pirms pirkuma izdarīšanas, 
nedz to, ka viņi ir pilnīgi informēti par savām tiesībām problēmu gadījumā;
(svītrojums) atgādina par nesen pieņemto budžeta pozīciju, ko Eiropas Parlaments 
ierosināja pilotprojektam, cita starpā, lai izstrādātu patērētāju datubāzi un veiktu 
pētījumus un aptaujas, kā arī salīdzinātu dalībvalstu sasniegumus; atzinīgi vērtē 
Komisijas darbu, sagatavojot patērētāju politikas progresa ziņojumu, kas palīdzēs 
uzlabot sapratni, cita starpā, par cenu struktūrām, kā arī patērētāju uzvedību un 
apmierinātību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 27
9. punkts

9. uzskata, ka parasti pieņem, ka patērētāji rīkojas racionāli pirms pirkuma izdarīšanas, 
tomēr jāņem vērā bērni un jutīgās iedzīvotāju grupas; tādēļ aicina lielāku uzmanību 
pievērst patiesajai patērētāju uzvedībai; atgādina par nesen pieņemto budžeta pozīciju, 
ko Eiropas Parlaments ierosināja pilotprojektam, cita starpā, lai izstrādātu patērētāju 
datubāzi un veiktu pētījumus un aptaujas, kā arī salīdzinātu dalībvalstu 
sasniegumus; atzinīgi vērtē Komisijas darbu, sagatavojot patērētāju politikas progresa 
ziņojumu, kas palīdzēs uzlabot sapratni, cita starpā, par cenu struktūrām, kā arī 
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patērētāju uzvedību un apmierinātību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Zita Pleštinská

Grozījums Nr. 28
9. punkts

9. uzskata, ka jārisina problēmas, ar kurām patērētāji saskaras visbiežāk; atgādina par 
nesen pieņemto budžeta pozīciju, ko Eiropas Parlaments ierosināja pilotprojektam, 
cita starpā, lai izstrādātu patērētāju datubāzi un veiktu pētījumus un aptaujas, kā arī 
salīdzinātu dalībvalstu sasniegumus; atzinīgi vērtē Komisijas darbu, sagatavojot 
patērētāju politikas progresa ziņojumu, kas palīdzēs uzlabot sapratni, cita starpā, par 
cenu struktūrām, kā arī patērētāju uzvedību un apmierinātību;

Or. sk

Grozījumu iesniedza Stefano Zappalà, Guido Podestà

Grozījums Nr. 29
9. punkts

9. uzskata, ka ne vienmēr var pieņemt, ka patērētāji rīkojas racionāli pirms pirkuma 
izdarīšanas, nedz to, ka tie prasa kompensāciju problēmu gadījumā; tādēļ aicina 
lielāku uzmanību pievērst patiesajai patērētāju uzvedībai; atgādina par nesen pieņemto 
budžeta pozīciju, ko Eiropas Parlaments ierosināja pilotprojektam, cita starpā, lai 
izstrādātu patērētāju datubāzi un veiktu pētījumus un aptaujas, kā arī salīdzinātu 
dalībvalstu sasniegumus; atzinīgi vērtē Komisijas darbu, sagatavojot patērētāju 
politikas progresa ziņojumu, kas palīdzēs uzlabot sapratni, cita starpā, par cenu 
struktūrām, kā arī patērētāju uzvedību un apmierinātību; tomēr uzskata, ka, analizējot 
patērētāju uzvedību un izvēli, par atsauces modeli jāizvēlas „saprātīgs patērētājs”; 

Or. it

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 30
9.a punkts (jauns)

9.a uzskata, ka īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai patērētājiem būtu nepieciešamās 
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prasmes un līdzekļi, lai palielinātu uzticību digitālai videi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 31
11. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 32
11. punkts

11. uzskata, ka patērētāju aizsardzībai jābūt neatņemamai ražojošo uzņēmumu preču un 
pakalpojumu plānošanas un projektēšanas daļai, un ka ir svarīgi pārbaudīt tirgus 
izmaiņas; (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 33
12. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 34
13. punkts

svītrots
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Or. en

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 35
14. punkts

14. aicina īstenot pasākumus, lai uzlabotu dialogu starp patērētājiem un uzņēmējiem ES 
līmenī; uzskata, ka labs dialogs, tostarp labākās prakses apmaiņa, varētu samazināt 
problēmas iekšējā tirgū; atbalsta iniciatīvas, lai veicinātu patērētāju politikā iesaistīto 
personu līdzdalību apspriežu un politikas izstrādes procesā; atzinīgi vērtē centienus 
stiprināt patērētāju aizsardzību un informētību jaunajās dalībvalstīs; uzsver, cik 
svarīgi ir turpināt atbalstīt patērētājorganizācijas Eiropas Savienībā, jo īpaši 
jaunajās dalībvasltīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Zita Pleštinská

Grozījums Nr. 36
14. punkts

14. aicina īstenot pasākumus (svītrojums) ES līmenī visā ražotāju, mazumtirgotāju un 
patērētāju ķēdē; uzskata, ka labs dialogs, tostarp labākās prakses apmaiņa, varētu 
samazināt problēmas iekšējā tirgū;

Or. sk

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 37
14. punkts

14. aicina īstenot pasākumus, lai uzlabotu sadarbību starp patērētāju aizsardzības
organizācijām un uzņēmējiem ES līmenī; uzskata, ka labs dialogs, tostarp labākās 
prakses apmaiņa, varētu samazināt problēmas iekšējā tirgū;

Or. fr



AM\706082LV.doc 15/35 PE400.643v01-00

LV

Grozījumu iesniedza Zita Pleštinská

Grozījums Nr. 38
15. punkts

15. uzsver to, ka papildus patērētāju kultūras izveidei ir jānodrošina sistemātiska 
patērētāju izglītošana par viņu tiesībām un to aizstāvēšanu;  tādēļ ES un dalībvalstīm 
ir jāiegulda vairāk patērētāju informēšanas un izglītošanas kampaņās; uzskata, ka 
patērētāju izglītošana ir jāsāk pamatskolas līmenī; ierosina patērētāju izglītošanu 
iekļaut skolu programmās;

Or. sk

Grozījumu iesniedza Ieke van den Burg

Grozījums Nr. 39
15. punkts

15. uzsver to, ka ES un dalībvalstīm ir jāiegulda vairāk patērētāju informēšanas un
izglītošanas kampaņās, pareizajam patērētāju segmentam nodrošinot pareizo 
informāciju; uzskata, ka patērētāju izglītošana ir jāsāk pamatskolas līmenī; uzsver, ka 
šādai izglītībai ir jābūt neatņemamai mūžizglītības sastāvdaļai; uzskata, ka ar izglītību 
vien tomēr nepietiek un ka papildus jānodrošina efektīvs regulējums un pārsūdzības 
iespējas, jo izglītība nevar aizstāt efektīvu aizsardzību un tiesību aizsardzības 
līdzekļus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bilyana Ilieva Raeva

Grozījums Nr. 40
15. punkts

15. uzsver to, ka ES, (svītrojums) dalībvalstīm un visām iesaistītajām pusēm ir jāiegulda 
vairāk patērētāju informēšanas un izglītošanas kampaņās, pareizajam patērētāju 
segmentam nodrošinot pareizo informāciju; uzskata, ka patērētāju izglītošana ir jāsāk 
pamatskolas līmenī; uzsver, ka šādai izglītībai ir jābūt neatņemamai mūžizglītības 
sastāvdaļai;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 41
15. punkts

15. uzsver to, ka ES un dalībvalstīm ir jāiegulda vairāk patērētāju informēšanas kampaņās 
(īpaši attiecībā uz neaizsargātākajām patērētāju grupā, kā arī informējot 
tirdzniecības un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumus, lai nodrošinātu atbilstību 
Kopienas tiesību aktiem) un izglītošanas kampaņās; uzskata, ka patērētāju izglītošana 
ir jāsāk pamatskolas līmenī; uzsver, ka šādai izglītībai ir jābūt neatņemamai 
mūžizglītības sastāvdaļai; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Zita Pleštinská

Grozījums Nr. 42
15.a punkts (jauns)

15.a uzsver, ka patērētāju izglītošanai ir jābūt mūžizglītības daļai un iesaka patērētāju 
informēšanai izmantot jaunās tehnoloģijas (jo īpaši internetu);

Or. sk

Grozījumu iesniedza Ieke van den Burg

Grozījums Nr. 43
15.b punkts (jauns)

15.b uzskata, ka īpaša uzmanība jāpievērš finanšu, banku un apdrošināšanas 
produktiem, lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību, „pazīsti savu klientu” prasības 
ievērošanu pakalpojumu sniedzēju vidū un rūpīgi apsvērtas izvēles, pabeidzot 
iekšējā tirgus izveidi; uzsver, ka finanšu, banku un apdrošināšanas produkti ir ļoti 
sarežģīti un ka ir jāizglīto patērētāji;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Ieke van den Burg

Grozījums Nr. 44
16. punkts

16. uzskata, ka, izstrādājot patērētāju politiku, īpaša uzmanība jāpievērš neaizsargāto 
grupu, piemēram, vecākā gadagājuma cilvēku un bērnu, īpašajām vajadzībām un ka 
jāņem vērā demogrāfiskās izmaiņas; (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 45
16. punkts

16. uzskata, ka, izstrādājot patērētāju politiku, īpaša uzmanība jāpievērš neaizsargāto 
grupu īpašajām vajadzībām un ka jāņem vērā demogrāfiskās izmaiņas; aicina īpašu 
uzmanību pievērst gados vecu cilvēku, cilvēku ar īpašām vajadzībām un jauniešu
vajadzībām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marianne Thyssen

Grozījums Nr. 46
16. punkts

16. uzskata, ka, izstrādājot patērētāju politiku, īpaša uzmanība jāpievērš neaizsargāto 
grupu īpašajām vajadzībām un ka jāņem vērā demogrāfiskās izmaiņas; aicina īpašu 
uzmanību pievērst gados vecu cilvēku un cilvēku ar redzes traucējumiem
vajadzībām;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Grozījums Nr. 47
17. punkts

svītrots
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Or. en

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Grozījums Nr. 48
18. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 49
18. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Giovanna Corda, Mia De Vits

Grozījums Nr. 50
18. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Lasse Lehtinen

Grozījums Nr. 51
18. punkts

18. uzskata, ka kopumā pakalpojumiem vajadzētu nodrošināt tādu drošības pakāpi, kas 
būtu līdzvērtīga drošības pakāpei, kuru nodrošina precēm saskaņā ar Vispārējās 
preču drošības direktīvas noteikumiem; mudina Komisiju turpināt izpēti par 
iespējamajām iniciatīvām šajā sakarā nākotnē;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Bilyana Ilieva Raeva

Grozījums Nr. 52
18. punkts

18. uzskata, ka gan privātiem pakalpojumiem, gan vispārējas nozīmes pakalpojumiem ir 
jāparedz atsevišķi instrumenti, lai stiprinātu drošību un uzticību pakalpojumu 
nozarei, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu pakalpojumu darījumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 53
19. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Grozījums Nr. 54
19. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 55
19. punkts

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 56
19. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 57
19. punkts

19. uzskata, ka ir jāpievērš lielāka uzmanība tam, lai samazinātu tiesisko nenoteiktību 
attiecībā uz vispārējas nozīmes pakalpojumiem, atbilstoši jaunajam protokolam par 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem, kas būs iekļauts Lisabonas līgumā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 58
20. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Grozījums Nr. 59
20. punkts

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 60
20. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Marianne Thyssen

Grozījums Nr. 61
20. punkts

20. uzsver to, ka papildus atbilstošiem un efektīviem pasākumiem patērētāju 
aizsardzībai, jānodrošina laba komunikācija šajā jautājumā, lai patērētājiem būtu 
skaidrs, kā novērtēt savas tiesības saskaņā ar iekšējā tirgus tiesību aktiem un citiem 
tiesību aktiem, no kuriem viņi var gūt labumu;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Giovanna Corda, Mia De Vits

Grozījums Nr. 62
20. punkts

20. uzsver to, ka ir vajadzīga atbilstīga patērētāju aizsardzība arī attiecībā uz, cita starpā,
pasta pakalpojumiem, (svītrojums) enerģētiku, transportu un telekomunikācijām; 
uzsver to, ka attiecīgo nozaru liberalizācijai vienmēr jārada konkrēti uzlabojumi 
patērētājiem; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Lasse Lehtinen

Grozījums Nr. 63
20. punkts

20. uzsver to, ka ir vajadzīga augsta līmeņa patērētāju aizsardzība arī attiecībā uz, cita 
starpā, pasta pakalpojumiem, (svītrojums) enerģētiku un telekomunikācijām; uzsver 
to, ka attiecīgo nozaru liberalizācijai vienmēr jārada konkrēti uzlabojumi patērētājiem;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Ieke van den Burg

Grozījums Nr. 64
20. punkts

20. uzsver to, ka ir vajadzīga augsta līmeņa patērētāju aizsardzība arī attiecībā uz, cita 
starpā, pasta pakalpojumiem, (svītrojums) enerģētiku un telekomunikācijām; uzsver 
to, ka attiecīgo nozaru liberalizācijai vienmēr jārada konkrēti uzlabojumi patērētājiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Barbara Weiler

Grozījums Nr. 65
20. punkts

20. uzsver to, ka ir vajadzīga atbilstīga un ilgtspējīga patērētāju aizsardzība arī attiecībā 
uz, cita starpā, pasta pakalpojumiem, (svītrojums), enerģētiku un telekomunikācijām; 
uzsver to, ka attiecīgo nozaru liberalizācijai vienmēr jārada konkrēti uzlabojumi 
patērētājiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 66
20. punkts

20. uzsver to, ka ir vajadzīga atbilstīga patērētāju aizsardzība arī attiecībā uz, cita starpā, 
pasta pakalpojumiem, ūdens resursiem, enerģētiku un telekomunikācijām; uzsver to, 
ka attiecīgo nozaru liberalizācijai vienmēr jārada konkrēti uzlabojumi patērētājiem
saistībā  ar cenu, izvēli, kvalitāti, pieejamību un drošību; 

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Grozījums Nr. 67
21. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 68
21. punkts

21. uzskata, ka ir vajadzīgi papildu pasākumi mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu 
jomā; atzinīgi vērtē Komisijas nodomu uzsākt iniciatīvas, lai uzlabotu patērētāju izvēli 
un mobilitāti iekšējā tirgū; (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Stefano Zappalà, Guido Podestà

Grozījums Nr. 69
21. punkts

21. uzskata, ka ir vajadzīgi papildu pasākumi mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu 
jomā; atzinīgi vērtē Komisijas nodomu uzsākt iniciatīvas, lai uzlabotu patērētāju izvēli 
un mobilitāti iekšējā tirgū; (svītrojums)

Or. it

Grozījumu iesniedza Ieke van den Burg

Grozījums Nr. 70
21. punkts

21. uzskata, ka ir vajadzīgi papildu pasākumi mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu 
jomā; atzinīgi vērtē Komisijas nodomu uzsākt iniciatīvas, lai uzlabotu patērētāju izvēli 
un mobilitāti iekšējā tirgū; aicina Komisiju izpētīt iespējamu tādu finanšu iestāžu 
dominēšanu tirgū kā bankas un apdrošināšanas uzņēmumi;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Zita Pleštinská

Grozījums Nr. 71
21.a punkts (jauns)

21.a aicina uzlabot komunikāciju starp patērētāju un uzņēmēju organizācijām, lai 
paredzētu patērētāju sūdzības un varētu tās risināt ārpustiesas kārtībā;

Or. sk

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 72
22. punkts

22. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā ir pievērsta uzmanība labākai izpildei un pārsūdzībai; 
uzskata, ka izpilde un pārsūdzības iespējas ir svarīgi faktori, veidojot patērētāju 
uzticību iekšējā tirgū; atbalsta turpmāku darbu šajā jautājumā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 73
22. punkts

22. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā ir pievērsta uzmanība labākai izpildei un pārsūdzībai; 
uzskata, ka patērētāju uzticības veidošana ir (svītrojums) svarīgākais faktors preču un 
pakalpojumu iekšējā tirgus pabeigšanai; atbalsta turpmāku darbu šajā jautājumā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 74
23. punkts

23. uzskata, ka domstarpības starp patērētājiem un uzņēmējdarbības pārstāvjiem
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galvenokārt ir jānoregulē ārpus tiesas, jo risinājums, kas panākts ar tiesu nesaistītiem 
pārsūdzības līdzekļiem var būt daudz ātrāks un to var panākt ar zemākām izmaksām; 
šī perspektīva uzsver vajadzību stiprināt Eiropas patērētāju centrus un SOLVIT, kā arī 
aicina piešķirt lielākus finanšu resursus to tīklam; atgādina, ka dalībvalstis var prasīt, 
lai puse, kas vēlas uzsākt tiesvedību, iepriekš apspriežas ar atbildētāju, lai dotu 
viņam iespēju izbeigt apstrīdēto pārkāpumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Béatrice Patrie

Grozījums Nr. 75
23. punkts

23. uzskata, ka domstarpības būtu ieteicams galvenokārt noregulēt ārpus tiesas, jo 
risinājums, kas panākts ar tiesu nesaistītiem pārsūdzības līdzekļiem var būt daudz 
ātrāks un to var panākt ar zemākām izmaksām; šī perspektīva uzsver vajadzību 
stiprināt Eiropas patērētāju centrus un sinerģiju ar SOLVIT, kā arī aicina piešķirt 
lielākus finanšu resursus Eiropas patērētāju centriem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 76
23. punkts

23. uzskata, ka domstarpības galvenokārt ir jānoregulē ārpus tiesas, jo risinājums, kas 
panākts ar tiesu nesaistītiem pārsūdzības līdzekļiem var būt daudz ātrāks un to var 
panākt ar zemākām izmaksām; šī perspektīva uzsver vajadzību stiprināt Eiropas 
patērētāju centrus un SOLVIT, kā arī aicina piešķirt lielākus finanšu resursus to 
tīklam; aicina Komisiju ierosināt saistošus šķīrējtiesas noteikumus; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 77
24. punkts

svītrots
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Or. de

Grozījumu iesniedza Marianne Thyssen

Grozījums Nr. 78
24. punkts

svītrots

Or. nl

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 79
24. punkts

24. atzīmē, ka vairākām dalībvalstīm vairākās nozarēs ir izveidots patērētāju 
tiesībsargājoša iestāde, lai patērētāji varētu risināt jautājumus ar uzņēmumiem; 
uzskata, ka šādu pieeju Komisija varētu  pārbaudīt katrā valstī atsevišķi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 80
25. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 81
25. punkts

25. atzīmē, ka dažās, bet ne visās dalībvalstīs jau pastāv specifiski patērētāju pārsūdzības 
sistēmas elementi, piemēram, vienota rīcība, grupu rīcība, pārstāvju rīcība, 
pārbaudes un atlases procedūras; norāda, ka tā rezultātā pārrobežu lietās uz
patērētājiem šajā sakarā var attiekties dažādas normatīvās prasības; šajā sakarā 
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atsaucas uz Līguma 3. panta b) apakšpunktu, kurā ES noteikts Līguma mērķu 
sasniegšanai izmantot minimālos nepieciešamos resursus; atbilstoši šim pantam 
uzskata, iespējami plaši jāņem vērā ka dalībvalstu tiesību sistēmu specifiskās 
īpašības, ļaujot dalībvalstīm izvēlēties starp dažādām iespējām ar vienādu ietekmi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Andreas Schwab

Grozījums Nr. 82
25. punkts

25. norāda, ka dažās (svītrojums) dalībvalstīs jau pastāv dažādas pieejas patērētāju 
aizsardzības noteikumu piemērošanai, piemēram, rīcība pēc modeļa vai patērētāju 
asociāciju rīcība; ir skeptisks par kolektīvo izpildi un pirms Eiropas iniciatīvas 
uzsākšanas ierosina pārskatīt dalībvalstu gūto pieredzi šādu instrumentu 
piemērošanā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 83
25. punkts

25. norāda, ka dažās, bet ne visās dalībvalstīs jau pastāv atšķirīgi instrumenti, lai īstenotu
kolektīvas pārsūdzības atsevišķi instrumenti un ka var novērot un salīdzināt to 
ietekmi uz ražošanu un patērētājiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Bilyana Ilieva Raeva

Grozījums Nr. 84
25. punkts

25. norāda, ka dažās, bet ne visās dalībvalstīs jau pastāv kolektīvas pārsūdzības sistēma; 
atzīmē to, ka pret patērētājiem šajā sakarā neizturas līdzvērtīgi visā ES; norāda, ka 
divpadsmit dalībvalstīs jau darbojas valsts līmeņa mehānismi, kas ļauj patērētājiem 
savu iespēju robežās kolektīvi iesniegt pieprasījumus;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 85
25. punkts

25. norāda, ka dažās, bet ne visās dalībvalstīs jau pastāv kolektīvas pārsūdzības sistēma; 
tādēļ aicina Komisiju, pirms tā paredz Eiropas līmeņa darbību, izstrādāt pētījumu 
par Eiropas kolektīvās prasības iespējamību; atzīmē to, ka pret patērētājiem šajā 
sakarā neizturas līdzvērtīgi visā ES;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 86
25.a punkts (jauns)

25.a atgādina, ka jau Direktīvas 98/27/EK par aizliegumiem saistībā ar patērētāju 
interešu aizsardzību1 mērķis ir patērētāju kolektīvo interešu aizsardzība; uzsver, ka 
šajā direktīvā cita starpā patērētājorganizācijām dotas tiesības sākt pagaidu tiesiskās 
aizsardzības procedūras; prasa Komisijai iesniegt Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, norādot patērētāju asociāciju  un citu atbilstošu struktūru uzsākto 
procedūru sadalījumu pa dalībvalstīm un skaitu pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, 
tostarp šo gadījumu izpēti saistībā ar patērētāju tiesību aktu piemērošanu, un 
izvērtējumu par to, cik lielā mērā un kāpēc ar šo direktīva panāca vai nepanāca 
cerētos uzlabojumus saistībā ar patērētāju kolektīvo interešu aizsardzību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 87
25.b punkts (jauns)

25.b uzskata, ka pirms uzsākt pārdomu procesu par tiesību aktiem Eiropas līmenī, jāveic 
padziļināta izpēte par pašreizējām problēmām, ja tādas pastāv, un gaidāmajiem 
ieguvumiem patērētājiem; uzskata, ka šajā sakarā īpaša uzmanība jāpievērš, 

                                               
1 OV L 166/51, 11.06.1998.
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piemēram, tiesas prasībām, kurās iesaistītas daudzas personas, un pārrobežu 
problēmām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 88
25.c punkts (jauns)

25.c uzskata, ka vairākās dalībvalstīs ir konstitucionālas prasības, kas jāņem vērā, 
izstrādājot patērētāju pārsūdzības Eiropas modeli; turklāt uzskata, ka pilnībā 
jāievēro Eiropas cilvēktiesību hartas 6. pants; aicina Komisiju iesniegt ziņojumu 
Parlamentam un Padomei par to, kā šajā sakarā panākt nepieciešamo līdzsvaru 
starp patērētāju tiesību ievērošanu, patērētājorganizācijām un uzņēmējdarbības 
pārstāvjiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 89
25.d punkts (jauns)

25.d uzsver valsts iestāžu nozīmi, nodrošinot godīgu komercdarbību un izskaužot 
negodīgu komercdarbību; uzsver, ka soda naudas var noteikt tikai valsts iestādes un 
ka sodas naudas iemaksā dalībvalsts budžetā; uzskata, ka patērētāju pārsūdzību 
nevar uzskatīt par līdzekli, lai samazinātu valsts iestāžu nozīmi, garantējot 
patērētāju tiesību aktu ievērošanu; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Andreas Schwab

Grozījums Nr. 90
25.e punkts (jauns)

25.e tomēr apšauba ES likumdošanas kompetenci procesuālā likuma jomā;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Othmar Karas

Grozījums Nr. 91
26. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 92
26. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Jacques Toubon

Grozījums Nr. 93
26. punkts

Svītrots

Or. fr

Grozījumu iesniedza Alexander Lambsdorff

Grozījums Nr. 94
26. punkts

26. mudina Komisiju iesniegt padziļinātu pētījumu par kolektīvās pārsūdzības sistēmu, 
kuras dalībnieks būtu Patērētāju ombuds vai cita atbilstoša iestāde; uzsver to, ka 
Eiropas patērētāju pārsūdzības sistēmai ir jāatšķiras no ASV kolektīvo tiesisko 
darbību sistēmas un ka prasībām vienmēr jābūt saistītām ar reālo kaitējumu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Marianne Thyssen

Grozījums Nr. 95
26. punkts

26. uzsver, ka Komisija nesen uzdeva veikt pētījumu, lai noskaidrotu situāciju 
patērētāju aizsardzības jomā dalībvalstīs, kurās pastāv kolektīvās pārsūdzības 
sistēmas, un pārliecināties par to, cik lielā mērā dalībvalstu atšķirīgie tiesību akti 
pārstāvniecības jomā kavē iekšējā tirgus darbību; uzskata, ka, pirms izdara izvēli, 
būtu jāsagaida šī pētījuma rezultāti gan attiecībā uz principiālu Eiropas kolektīvās 
pārsūdzības sistēmas ieviešanu, gan tās būtību;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Andreas Schwab

Grozījums Nr. 96
26. punkts

26. mudina Komisiju, pamatojoties uz dalībvalstu pieredzi izpētīt, vai kolektīvās 
pārsūdzības sistēma ir lietderīga; uzsver to, ka iespējamajai Eiropas sistēmai ir 
jāatšķiras no ASV kolektīvo tiesisko darbību sistēmas, (svītrojums) ka prasībām 
vienmēr jābūt saistītām ar reālo kaitējumu, ka kompensācija vienmēr jāmaksā arī 
zaudējumus cietušajai pusei un ka atbilstošās tiesvedības lēmumu juridiskais spēks 
attiecas tikai uz procedūrā iesaistītajām pusēm; uzsver to, ka jebkuras kolektīvās 
pārsūdzības mērķim nav jābūt nodrošināt patērētājiem jaunas tiesības, bet tikai jaunus 
līdzekļus pašreizējo tiesību īstenošanai; uzskata, ka sistēmai ir jābūt plašai darbības 
jomai, tai jābūt viegli pieejamai un tās pamatā jābūt piemērotam līdzsvaram starp 
informāciju un konfidencialitāti, turklāt ir jānodrošina, ka uzņēmumiem neuzliek 
dubultu slogu, ja likuma pārkāpumu gadījumā iestādes var noteikt soda pasākumus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 97
26. punkts

26. aicina Komisiju iesniegt padziļinātu pētījumu par kolektīvai pārsūdzības sistēmu, 
kuras dalībnieks būtu Patērētāju ombuds vai cita attiecīga dalībvalsts iestāde; uzsver 
to, ka jebkurai Eiropas patērētāju pārsūdzības sistēmai ir jāatšķiras no ASV kolektīvo 
tiesisko darbību sistēmas un ka prasībām vienmēr jābūt saistītām ar reālo kaitējumu, 
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ar to domājot, ka kompensāciju saņem par zaudējumiem, ko cietis katrs patērētājs 
individuāli; uzsver to, ka kolektīvās pārsūdzības mērķis nav nodrošināt patērētājiem 
jaunas tiesības, bet tikai jaunus līdzekļus pašreizējo tiesību īstenošanai; uzsver, ka 
jānodrošina, lai trešās puses nekādā gadījumā nedrīkst gūt tiešu vai netiešu labumu 
no patērētāju pārsūdzības, izņemot parasti pieņemto tiesvedības izdevumu atmaksu; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Bert Doorn

Grozījums Nr. 98
26. punkts

26. atzinīgi vērtē Komisijas ieguldījumu detalizēta pētījuma sagatavošanā par kolektīvo 
pārsūdzību, koncentrējoties uz dalībvalstu pieredzi; aicina Komisiju saistībā ar šo 
pētījumu izvērtēt, vai ES līmenī nepieciešama turpmāka rīcība, domājot par to, ka 
Eiropas sistēmai ir jāatšķiras no ASV kolektīvo tiesisko darbību sistēmas un ka 
prasībām vienmēr jābūt saistītām ar reālo kaitējumu; uzsver, ka pamatotu un uz 
reāliem faktiem balstītu diskusiju par kolektīvo kompensāciju var uzsākt tikai pēc 
šīs informācijas vākšanas procedūras; uzsver to, ka kolektīvās pārsūdzības mērķis 
nav nodrošināt patērētājiem jaunas tiesības, bet tikai jaunus līdzekļus pašreizējo 
tiesību īstenošanai; (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Grozījums Nr. 99
26. punkts

26. mudina Komisiju iesniegt iniciatīvas kolektīvai pārsūdzības sistēmai, pamatojoties uz 
šajā jomā veikto pētījumu un apsekojumu rezultātiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Lasse Lehtinen

Grozījums Nr. 100
26. punkts

26. mudina Komisiju, ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgās tiesiskās sistēmas, iesniegt 
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iniciatīvas kolektīvai pārsūdzības sistēmai, kuras dalībnieks būtu Patērētāju ombuds 
vai cita attiecīga iestāde; uzsver to, ka Eiropas sistēmai ir jāatšķiras no ASV kolektīvo 
tiesisko darbību sistēmas un ka prasībām vienmēr jābūt saistītām ar reālo kaitējumu; 
uzsver to, ka kolektīvās pārsūdzības mērķis nav nodrošināt patērētājiem jaunas 
tiesības, bet tikai jaunus līdzekļus pašreizējo tiesību īstenošanai; uzskata, ka sistēmai ir 
jābūt plašai darbības jomai, tai jābūt viegli pieejamai un tās pamatā jābūt piemērotam 
līdzsvaram starp informāciju un konfidencialitāti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Béatrice Patrie

Grozījums Nr. 101
26. punkts

26. mudina Komisiju iesniegt iniciatīvas kolektīvai pārsūdzības sistēmai, kuras dalībnieks 
būtu Patērētāju ombudam līdzīga iestāde, kas atbild par patērētāju jautājumiem, vai 
cita attiecīga iestāde; uzsver to, ka Eiropas sistēmai ir jāatšķiras no ASV kolektīvo 
tiesisko darbību sistēmas un ka prasībām vienmēr jābūt saistītām ar reālo kaitējumu; 
uzsver to, ka kolektīvās pārsūdzības mērķis nav nodrošināt patērētājiem jaunas 
tiesības, bet tikai jaunus līdzekļus pašreizējo tiesību īstenošanai; uzskata, ka sistēmai ir 
jābūt plašai darbības jomai, tai jābūt viegli pieejamai un tās pamatā jābūt piemērotam 
līdzsvaram starp informāciju un konfidencialitāti;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Ieke van den Burg

Grozījums Nr. 102
26. punkts

26. mudina Komisiju iesniegt iniciatīvas kolektīvai pārsūdzības sistēmai, kuras dalībnieks 
būtu Patērētāju ombuds, patērētāju interešu aizstāvības organizācija vai cita attiecīga 
iestāde; uzsver to, ka Eiropas sistēmai ir jāatšķiras no ASV kolektīvo tiesisko darbību 
sistēmas un ka prasībām vienmēr jābūt saistītām ar reālo kaitējumu; uzsver to, ka 
kolektīvās pārsūdzības mērķis nav nodrošināt patērētājiem jaunas tiesības, bet tikai 
jaunus līdzekļus pašreizējo tiesību īstenošanai; uzskata, ka sistēmai ir jābūt plašai 
darbības jomai, tai jābūt viegli pieejamai un tās pamatā jābūt piemērotam līdzsvaram 
starp informāciju un konfidencialitāti;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Bernadette Vergnaud

Grozījums Nr. 103
26. punkts

26. mudina Komisiju iesniegt likumdošanas priekšlikumu kolektīvai pārsūdzības 
sistēmai, kura atbilst Eiropas apstākļiem un kuras dalībnieks būtu Patērētāju ombuds 
vai cita attiecīga iestāde; uzsver to, ka Eiropas sistēmai ir jāatšķiras no ASV kolektīvo 
tiesisko darbību sistēmas un ka prasībām vienmēr jābūt saistītām ar reālo kaitējumu; 
uzsver to, ka kolektīvās pārsūdzības mērķis nav nodrošināt patērētājiem jaunas 
tiesības, bet tikai jaunus līdzekļus pašreizējo tiesību īstenošanai; uzskata, ka sistēmai ir 
jābūt plašai darbības jomai, tai jābūt viegli pieejamai un tās pamatā jābūt piemērotam 
līdzsvaram starp informāciju un konfidencialitāti;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Stefano Zappalà, Guido Podestà

Grozījums Nr. 104
26. punkts

26. mudina Komisiju iesniegt iniciatīvas kolektīvai pārsūdzības sistēmai, kuras dalībnieks 
būtu Patērētāju ombuds vai cita attiecīga iestāde; uzsver to, ka Eiropas sistēmai ir 
jāatšķiras no ASV kolektīvo tiesisko darbību sistēmas un ka prasībām vienmēr jābūt 
saistītām ar reālo kaitējumu; (svītrojums)

Or. it

Grozījumu iesniedza Colm Burke, Malcolm Harbour

Grozījums Nr. 105
26.a punkts (jauns)

26.a uzskata, ka patērētāju pārsūdzības sistēmai jābūt viegli pieejamai un tās pamatā 
jābūt pienācīgam līdzsvaram starp informāciju un konfidencialitāti; atgādina, ka 
procesuālajam likumam un jo īpaši visiem jautājumiem saistībā ar pierādījumiem 
un nodošanu atklātībai ir jābūt dalībvalstu kompetencē;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Bert Doorn

Grozījums Nr. 106
26.b punkts (jauns)

26.b uzsver, ka iniciatīvam kolektīvās pārsūdzības sistēmas izveidei ir vajadzīga 
proporcionāla pieeja un tām ir jānodrošina, ka rūpīgi ņemtas vērā visu tirgus 
dalībnieku atšķirīgās intereses;

Or. en

Grozījumu iesniedza Kurt Lechner

Grozījums Nr. 107
26.c punkts (jauns)

26.c vērš uzmanību uz plašajām debatēm par tā saucamo reprezentatīvo darbību un 
uzskata, ka joprojām ir vajadzīgi plaši pētījumi un apsekojumi par šo jautājumu, jo 
pastāv bažas par ES likumdošanas kompetenci un ka ir jā izvairās no ASV 
pastāvošu procedūru ieviešanas;

Or. de

Grozījumu iesniedza Béatrice Patrie

Grozījums Nr. 108
26.d punkts (jauns)

26.d uzskata, ka izstrādātā mehānisma pamatā jābūt tiesu iestāžu kolektīvās pārsūdzības 
sistēmām, kuras pastāv dalībvalstīs un kuru efektivitāte ir pierādīta; uzskata, ka
mehānismam būtu jānodrošina, ka patērētāju grupas, kurām līdzīgā veidā nodarīti 
zaudējumi, automātiski iekļauj procedūrā;

Or. fr
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