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Grozījums Nr. 75
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) To, lai iekšējā tirgū galvenā uzmanība 
būtu pievērsta patērētājiem, Savienībai 
būtu jāpalīdz panākt, atbalstot un 
papildinot dalībvalstu politikas nostādnes 
ar mērķi nodrošināt, lai iedzīvotāji visā 
pilnībā varētu izmantot iekšējā tirgus 
priekšrocības, un, to darot, baudītu 
pienācīgu drošības un mantisko interešu 
aizsardzību, ko nodrošinātu konkrētas 
darbības.

(2) To, lai iekšējā tirgū galvenā uzmanība 
būtu pievērsta patērētājiem, Savienībai 
būtu jāpalīdz panākt, atbalstot un 
papildinot dalībvalstu politikas nostādnes 
ar mērķi nodrošināt, lai iedzīvotāji visā 
pilnībā varētu izmantot iekšējā tirgus 
priekšrocības, un vienlaikus tiktu 
nodrošināta viņu drošības un mantisko 
interešu pienācīga aizsardzība.

Or. de

Grozījums Nr. 76
Louis Grech

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

(2a) Nesenā ekonomikas lejupslīde ir 
atklājusi vairākus nopietnus trūkumus un 
neatbilstības vienotajā tirgū, un tie visi ir 
negatīvi ietekmējuši patērētāju un pilsoņu 
uzticību. Tā kā Savienībai, neskatoties uz 
budžeta ierobežojumiem, kuri pašlaik ir 
jāņem vērā, tomēr būtu jānodrošina 
pienācīgi finanšu līdzekļi, lai atbalstītu 
stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei.

Or. en

Grozījums Nr. 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech
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Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Iekšējā tirgus izveidei ir svarīgi 
likvidēt tiešus un netiešus šķēršļus iekšējā 
tirgus pienācīgai darbībai un palielināt 
pilsoņu uzticību un ticību sistēmai, jo 
īpaši attiecībā uz pārrobežu iepirkšanos.  
Savienībai vajadzētu censties izveidot 
pareizos tirgus nosacījumus, nodrošinot
patērētājiem pietiekamas iespējas pieņemt 
pārdomātus un informētus lēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šajā regulā ir ņemta vērā ekonomiskā, 
sociālā un tehnoloģiskā vide un attiecīgie 
uzdevumi, kādi patlaban izvirzās. 
Konkrētāk, saskaņā ar šo programmu 
finansētās darbības būs vērstas uz tādu 
jautājumu risināšanu, kas saistīti ar 
globalizāciju, digitalizāciju, 
nepieciešamību pārorientēties uz
ilgtspējīgākiem patēriņa modeļiem, 
iedzīvotāju novecošanu, sociālo atstumtību 
un jautājumu par mazaizsargātiem 
patērētājiem. Saskaņā ar LESD 12. pantu 
par augstu prioritāti jāizvirza patērētāju 
interešu integrēšana visās Savienības 
politikas jomās. To, lai patērētāju intereses 
būtu pilnībā ņemtas vērā citās politikas 
jomās, būtiski palīdz nodrošināt
koordinācija ar citām Savienības politikas 
jomām un programmām. Lai veicinātu 
sinerģijas un novērstu darba dublēšanu, 

(3) Šajā regulā ir ņemta vērā ekonomiskā, 
sociālā un tehnoloģiskā vide un attiecīgie 
uzdevumi, kādi patlaban izvirzās. 
Konkrētāk, saskaņā ar šo programmu 
finansētās darbības būs vērstas uz tādu 
jautājumu risināšanu, kas saistīti ar 
globalizāciju, digitalizāciju, ilgtspējīgiem
patēriņa modeļiem, iedzīvotāju 
novecošanu, sociālo atstumtību un 
jautājumu par īpaši mazaizsargātiem 
patērētājiem. Saskaņā ar LESD 12. pantu 
par augstu prioritāti jāizvirza patērētāju 
interešu integrēšana visās Savienības 
politikas jomās. Lai panāktu to, ka
patērētāju intereses tiktu pilnībā ņemtas 
vērā, ir jānodrošina koordinācija ar citām 
Savienības politikas jomām un 
programmām. Lai veicinātu sinerģiju un 
novērstu struktūru dublēšanu, citiem 
Savienības fondiem un programmām būtu 
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citiem Savienības fondiem un 
programmām būtu jāgādā finansiāls 
atbalsts patērētāju interešu integrēšanai to 
attiecīgajās jomās.

jāgādā finansiāls atbalsts patērētāju 
interešu integrēšanai to attiecīgajās jomās.

Or. de

Grozījums Nr. 79
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ar Patērētāju programmu 2014.–
2020. gadam būtu jādrošina augsta 
līmeņa aizsardzība visiem patērētājiem, 
īpašu uzmanību pievēršot 
mazaizsargātiem patērētājiem, lai ņemtu 
vērā viņu īpašās vajadzības un uzlabotu 
viņu spējas, kā aicināts Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas 
2012. gada 8. maija ziņojumā par 
stratēģiju neaizsargāto patērētāju tiesību 
stiprināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 80
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Ar Patērētāju programmu 2014.–
2020. gadam būtu jāsniedz atbilstošs 
atbalsts patērētāju organizācijām, ņemot 
vērā to būtisko nozīmi, sniedzot 
informāciju patērētājiem par viņu 
tiesībām, nodrošinot palīdzību 
patērētājiem saistībā ar patērētāju 



PE489.502v01-00 6/31 AM\902046LV.doc

LV

strīdiem un sekmējot patērētāju intereses 
vienotā tirgus veidošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Liela nozīme ir patērētāju tiesību
aizsardzības uzlabošanai. Lai sasniegtu šo 
vispārīgo mērķi, būtu jāizvirza konkrēti 
mērķi attiecībā uz drošumu, patērētāju 
informēšanu un izglītošanu, tiesībām un to 
aizsardzību, kā arī patērētāju tiesību 
īstenošanu. Saskaņā ar programmu veikto 
pasākumu vērtība un ietekme regulāri 
jāuzrauga un jāizvērtē. Patērētāju tiesību 
aizsardzības politikas novērtēšanai 
vajadzētu izstrādāt rādītājus.

(5) Liela nozīme ir patērētāju aizsardzības 
uzlabošanai. Lai sasniegtu šo vispārīgo 
mērķi, būtu jāizvirza konkrēti mērķi 
attiecībā uz drošumu, patērētāju 
informēšanu un izglītošanu, tiesībām un to 
aizsardzību, kā arī patērētāju tiesību 
īstenošanu. Saskaņā ar programmu veikto 
pasākumu vērtība un ietekme būtu regulāri 
jāuzrauga un jāizvērtē, lai labāk saprastu 
patērētāju uzvedību un tirgus nepareizu 
darbību un veicinātu gudrāku politikas 
izstādi. Komisijai katru gadu būtu 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam 
uzraudzības ziņojums, kuram attiecīgajā 
gadījumā būtu jāpievieno priekšlikumi 
par turpmākiem pielāgojumiem 
programmā.  Patērētāju politikas 
novērtēšanai vajadzētu izstrādāt rādītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Liela nozīme ir patērētāju tiesību 
aizsardzības uzlabošanai. Lai sasniegtu šo 

(5) Liela nozīme ir patērētāju aizsardzības 
uzlabošanai. Lai sasniegtu šo vispārīgo 
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vispārīgo mērķi, būtu jāizvirza konkrēti 
mērķi attiecībā uz drošumu, patērētāju 
informēšanu un izglītošanu, tiesībām un to 
aizsardzību, kā arī patērētāju tiesību 
īstenošanu. Saskaņā ar programmu veikto 
pasākumu vērtība un ietekme regulāri 
jāuzrauga un jāizvērtē. Patērētāju tiesību 
aizsardzības politikas novērtēšanai 
vajadzētu izstrādāt rādītājus.

mērķi, būtu jāizvirza konkrēti mērķi 
attiecībā uz drošumu, patērētāju 
informēšanu un izglītošanu, tiesībām un to 
aizsardzību, kā arī patērētāju tiesību 
īstenošanu. Saskaņā ar programmu veikto 
pasākumu vērtība un ietekme regulāri 
jāuzrauga un jāizvērtē. Patērētāju politikas 
un jo īpaši veikto pasākumu precīzas 
ietekmes novērtēšanai vajadzētu izstrādāt 
rādītājus.

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Liela nozīme ir patērētāju tiesību
aizsardzības uzlabošanai. Lai sasniegtu šo 
vispārīgo mērķi, būtu jāizvirza konkrēti 
mērķi attiecībā uz drošumu, patērētāju 
informēšanu un izglītošanu, tiesībām un to 
aizsardzību, kā arī patērētāju tiesību
īstenošanu. Saskaņā ar programmu veikto 
pasākumu vērtība un ietekme regulāri 
jāuzrauga un jāizvērtē. Patērētāju tiesību 
aizsardzības politikas novērtēšanai 
vajadzētu izstrādāt rādītājus.

(5) Liela nozīme ir patērētāju aizsardzības 
uzlabošanai. Lai sasniegtu šo vispārīgo 
mērķi, būtu jāizvirza konkrēti mērķi 
attiecībā uz drošumu, patērētāju 
informēšanu un izglītošanu, izcelsmes 
marķējumu, prettiesisku maldināšanu, 
saistību izpildi, garantijām un citām 
patērētāju tiesībām un to īstenošanu, kā arī 
iepirkšanos tiešsaistē un palīdzības 
tālruņa līnijām. Saskaņā ar programmu 
veikto pasākumu vērtība un ietekme 
regulāri jāuzrauga un jāizvērtē. Patērētāju 
politikas novērtēšanai vajadzētu izstrādāt 
rādītājus un būtu jāveic izlases veida 
pārbaudes dažādos uzņēmumos.
Rezultātus vajadzētu publicēt internetā, 
lai patērētāji varētu zināt, kuri uzņēmumi 
dažādās nozarēs ir patērētājam draudzīgi 
vai nedraudzīgi.

Or. de
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Grozījums Nr. 84
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Liela nozīme ir patērētāju uzticības 
vairošanai. Šā mērķa sasniegšanai ir 
jāstiprina rīcībspēja, jo īpaši nodrošinot 
attiecīgu finansiālu atbalstu starpniekiem, 
piemēram, Eiropas līmeņa patērētāju 
organizācijām un Eiropas patērētāju 
informēšanas centriem, kas sniedz 
patērētājiem informāciju un palīdzību, lai 
palīdzētu īstenot viņu tiesības un piekļūt 
attiecīgiem strīdu izšķiršanas 
mehānismiem, un kas var uzlabot 
patērētāju tiesību aizsardzību un 
uzticēšanos, rīkojoties lokāli un 
personalizējot atbalstu, informēšanu un 
izglītošanu.

Or. fr

(Bijušais 4.a apsvērums, jo numerācija teksta franču valodas versijā ir nepareiza.)

Pamatojums

Eiropas līmeņa patērētāju organizācijām ir ļoti svarīga loma informācijas izplatīšanā, 
palīdzības sniegšanā patērētājiem, lai palīdzētu viņiem īstenot tiesības, un viņu interešu 
pārstāvēšanā jaunu tiesību aktu izstrādes laikā. Jādrošina saskaņotība ar 4. panta b) punkta 
5. apakšpunktam ierosināto jauno redakciju.

Grozījums Nr. 85
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ir nepieciešams izveidot finansējumu 
attiecināmām darbībām, ar kuru palīdzību 
šie mērķi sasniedzami.

(6) Ir nepieciešams jau iepriekš paredzēt 
konkrētu finansējumu attiecināmām 
darbībām, ar kuru palīdzību šie mērķi 
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sasniedzami.

Or. de

Grozījums Nr. 86
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ir nepieciešams definēt uz dotācijām 
tiesīgo iespējamo labuma guvēju
kategorijas.

(7) Ir nepieciešams definēt to struktūru 
kategorijas, kuras tiesīgas saņemt 
finansējumu.

Or. de

Grozījums Nr. 87
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
2. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas mērķis ir atbalstīt politikas 
uzdevumu — iekšējā tirgū galveno 
uzmanību veltīt pilntiesīgam patērētājam. 
Programma to panāks, sniedzot 
ieguldījumu patērētāju veselības, drošības 
un mantisko interešu aizsardzībā, kā arī 
atbalstot viņu tiesības uz informāciju, 
izglītošanu un uz pašorganizēšanos savu 
interešu aizstāvēšanai. Ar programmu tiks 
papildinātas, atbalstītas un uzraudzītas
dalībvalstu politikas nostādnes.

Programmas mērķis ir atbalstīt jaunu 
politikas uzdevumu — iekšējā tirgū 
galveno uzmanību veltīt pilntiesīgam 
patērētājam, ņemot vērā to, ka 
liberalizācija iekšējā tirgū ir izraisījusi 
cenu celšanos, kvalitātes krišanos un 
pakalpojumu skaita samazināšanos. 
Programma to panāks, sniedzot 
ieguldījumu pilsoņu labklājībā, veicinot 
tādu ilgtspējīgu attīstību visā Savienībā, 
kas no ekonomiskā, sociālā un vides 
aspekta ir droša, sekmējot sociālo 
taisnīgumu, ilgtspējību un solidaritāti, 
pamatojoties uz abpusēji atbalstošiem 
ekonomiskiem, sociāliem un vides 
pīlāriem, kuri būtu virzīti uz mērķi par 
demokrātisku un līdzdalību garantējošu 
sociālekonomisku pārvaldību, un 
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pievēršot uzmanību ieguvumiem 
pilsoņiem un patērētāju aizsardzībai, 
konkrētāk, aizsargājot patērētāju 
veselības, drošības un ekonomiskās 
intereses, kā arī atbalstot viņu tiesības uz 
informāciju, izglītošanu un uz 
pašorganizēšanos savu interešu 
aizstāvēšanai. Ar programmu tiks 
papildinātas un atbalstītas dalībvalstu 
politikas nostādnes.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas 2. pantā minēto vispārīgo mērķi
tiecas panākt ar šādu konkrētu mērķu 
starpniecību:

1. Regulas 2. pantā aprakstītie vispārīgie 
mērķi ir rīcības politiskais satvars. Dažus 
no šiem vispārīgajiem mērķiem cenšas
sasniegt, izvirzot šādus konkrētos mērķus:

Or. en

Grozījums Nr. 89
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Mērķis Nr. 2 — informēšana un
izglītošana: pilnveidot patērētāju 
izglītotību, informētību un izpratni par 
savām tiesībām, izstrādāt faktu bāzi 
patērētāju politikai un atbalstīt patērētāju 
organizācijas.

(b) Mērķis Nr. 2 — informēšana,
izglītošana, izcelsmes marķējumi un 
prettiesiskas maldināšanas novēršana: 
pilnveidot patērētāju izglītotību, 
informētību un izpratni par savām 
tiesībām, izstrādāt faktu bāzi patērētāju 
politikai un atbalstīt patērētāju 
organizācijas, pārbaudīt izcelsmes 
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marķējuma patiesumu, jo īpaši pārtikas 
nozarē, turklāt par izšķiroši svarīgu 
atzīstot izejvielu izcelsmes, nevis to 
apstrādes vietu.

Or. de

Grozījums Nr. 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Mērķis Nr. 3 — tiesības un to 
aizsardzība: konsolidēt patērētāju tiesības 
jo īpaši ar regulatīvām darbībām un darīt 
vieglāk pieejamu tiesību aizsardzību, 
tostarp alternatīvu strīdu izšķiršanu.

(c) Mērķis Nr. 3 — tiesības un to 
aizsardzība: pilnveidot un nostiprināt
patērētāju tiesības, jo īpaši īstenojot
regulatīvu darbību, un darīt vieglāk 
pieejamu vienkāršu, lietderīgu, efektīvu 
un lētu tiesisko aizsardzību, tostarp 
alternatīvu strīdu izšķiršanu, iekšzemes un 
pārrobežu strīdu izšķiršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētāk, šā mērķa sasniegšanu vērtēs, 
raugoties pēc tā, kā pārrobežu strīdu 
risināšanā izmanto alternatīvu strīdu 
izšķiršanu, kā arī pēc aktivitātes tiešsaistes 
strīdu izšķiršanas Savienības mēroga 
sistēmā.

Konkrētāk, šā mērķa sasniegšanu vērtēs, 
ņemot vērā to, cik bieži pārrobežu vai 
iekšzemes strīdu risināšanā izmanto 
alternatīvu strīdu izšķiršanu, kā arī 
aktivitāti tiešsaistes strīdu izšķiršanas 
Savienības mēroga sistēmā un to 
patērētāju un tirgotāju procentuālo 
īpatsvaru, kas izmanto alternatīvu strīdu 
izšķiršanu vai citus tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus, mēģinot izšķirt strīdus.
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Or. en

Grozījums Nr. 92
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Mērķis Nr. 4 — tiesību īstenošana: 
atbalstīt patērētāju tiesību īstenošanu, 
nostiprinot sadarbību starp valstu 
izpildiestādēm un palīdzot patērētājiem ar 
padomiem.

(d) Mērķis Nr. 4 — tiesību īstenošana: 
atbalstīt patērētāju tiesību īstenošanu, 
nostiprinot sadarbību starp valstu 
izpildiestādēm un palīdzot patērētājiem ar 
padomiem, tostarp uzlabot garantijas 
prasību izpildi, jo īpaši attiecībā uz 
sūdzībām par palīdzības tālruņa līnijām 
vai tiešsaistes tirdzniecību.

Or. de

Grozījums Nr. 93
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētāk, šā mērķa sasniegšanu vērtēs 
pēc informācijas plūsmas un sadarbības 
līmeņa Patērētāju tiesību aizsardzības 
sadarbības tīklā, kā arī pēc Eiropas 
Patērētāju informēšanas centru aktivitātes 
līmeņa.

Konkrētāk, šā mērķa sasniegšanu vērtēs 
pēc informācijas plūsmas un sadarbības 
efektivitātes līmeņa Patērētāju tiesību 
aizsardzības sadarbības tīklā, kā arī pēc 
Eiropas Patērētāju informēšanas centru 
aktivitātes līmeņa, to popularitātes 
patērētāju vidū un patērētāju 
apmierinātības līmeņa ar pēdējās strīda 
izšķiršanas procedūras laikā saņemto 
atbalstu.

Or. fr
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Pamatojums

Ņemot vērā Eiropas Patērētāju informēšanas centru tīkla ilgo pastāvēšanas vēsturi, ir ļoti 
precīzi jānorāda saglabātie rādītāji un jāpapildina tie ar kvalitāti saistītiem elementiem. 
Turklāt papildus informācijai plūsmas novērtēšanai ir ierosināts novērtēt tīkla efektivitāti. 
Eiropas Patērētāju informēšanas centru novērtējums ir parādījis, ka šie centri nav īpaši 
populāri Eiropas pilsoņu vidū (15 %). Jāņem vērā arī to popularitātes un atpazīstamības 
līmeņa attīstība. Tiek panākta saskaņotība ar grozīto II pielikumu.

Grozījums Nr. 94
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong,

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai II pielikumā izklāstītos rādītājus 
pielāgotu, Komisija ir tiesīga saskaņā ar 
15. pantu pieņemt deleģētos aktus.

svītrots 

Or. en

Grozījums Nr. 95
Louis Grech

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) uzlabot produktu izsekojamību un 
atvieglot piekļuvi informācijai par 
bīstamiem produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) veidot faktu bāzi politikas izstrādei 
jomās, kas skar patērētājus;

(4) veidot faktu bāzi un izlabot tās 
pieejamību politikas izstrādei jomās, kas 
skar patērētājus, pārdomāta un pareizi 
orientēta regulējuma noteikšanai un 
iespējamas tirgus nepareizas darbības vai 
izmaiņu konstatēšanai patērētāju 
vajadzībās;

Or. fr

Pamatojums

Lai uzlabotu minētās faktu bāzes potenciālu, ir jānodrošina, ka tā ir viegli pieejama visām 
ieinteresētajām personām. Efektivitātes nolūkā turklāt būtu jānodrošina, ka jaunu tiesību aktu 
sagatavošanas laikā ir pieejama faktu bāze, lai noteiktu iespējamu tirgus nepareizu darbību 
vai jaunas patērētāju vajadzības.

Grozījums Nr. 97
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) atbalstīt patērētāju tiesību aizsardzības
organizācijas;

(5) atbalstīt Savienības, valsts un 
reģionālā līmeņa patērētāju organizācijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) palielināt vietējo, reģionālo, valsts un 
Eiropas līmeņa patērētāju organizāciju 
veiktspēju, kā arī pārredzamību un 
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apmaiņu ar paraugpraksi un speciālajām 
zināšanām;

Or. fr

Pamatojums

Šeit ir lietderīgi izmantot un atjaunot ideju, kas izmantota Lēmuma Nr. 1926/2006/EK, ar ko 
izveido Kopienas rīcības programmu patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā (no 
2007. gada līdz 2013. gadam), 7. darbībā.

Grozījums Nr. 99
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) padarīt pārredzamākus patērētāju 
tirgus un patērētājiem paredzēto 
informāciju;

(6) padarīt pārredzamāku iekšējā tirgus un 
patērētājiem paredzēto informāciju, tostarp 
nodrošinot piekļuvi ticamai informācijai, 
kas ļauj patērētājiem salīdzināt ne tikai 
preču un pakalpojumu cenu, bet arī to 
kvalitāti un ilgtspējību;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) vairāk izglītot patērētājus; (7) dot iespēju patērētājiem veikt brīvu un 
apzinātu izvēli, uzlabojot viņu 
informētību;

Or. en
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Grozījums Nr. 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) vairāk izglītot patērētājus; (7) vairāk izglītot patērētājus un 
uzņēmējus par patērētāju tiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) nodrošināt, ka arī mazaizsargātiem 
patērētājiem ir pieejama informācija par 
precēm un pakalpojumiem, lai būtu 
vienlīdzīgas iespējas veikt brīvu un 
apzinātu izvēli;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Louis Grech

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) atbalstīt apmācības programmas un 
mācību līdzekļus citstarp žurnālistiem, 
publiskām iestādēm un skolām, īpašu 
uzmanību šajā apmācībā pievēršot 
mazaizsargātām grupām;

Or. en



AM\902046LV.doc 17/31 PE489.502v01-00

LV

Grozījums Nr. 104
Louis Grech

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) atbalstīt alternatīvas strīdu 
izšķiršanas (ADR) struktūras, kā arī 
elektroniskas ES mēroga platformas 
radīšanu, kas patērētājiem un tirgotājiem 
piedāvātu vienotu kontaktpunktu 
tiešsaistē risinātu strīdu izšķiršanai 
ārpustiesas kārtībā, ko veicinātu arī 
kvalitatīvu ADR struktūru pieejamība visā 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 105
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) padarīt patērētājiem pieejamākus strīdu 
izšķiršanas mehānismus un uzraudzīt to 
darbību un efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz 
alternatīvām strīdu izšķiršanas shēmām, 
tostarp tiešsaistes shēmām, izstrādājot un 
uzturot arī attiecīgus IT rīkus;

(9) padarīt patērētājiem pieejamākus strīdu 
izšķiršanas mehānismus un uzraudzīt to 
darbību un efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz 
alternatīvām strīdu izšķiršanas shēmām, 
tostarp tiešsaistes shēmām, izstrādājot un 
uzturot arī attiecīgus IT rīkus, un pievērst 
īpašu uzmanību tam, lai tiktu pienācīgi 
ņemtas vērā mazaizsargātu patērētāju 
vajadzības un tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Robert Rochefort
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) padarīt patērētājiem pieejamākus strīdu 
izšķiršanas mehānismus un uzraudzīt to 
darbību un efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz 
alternatīvām strīdu izšķiršanas shēmām, 
tostarp tiešsaistes shēmām, izstrādājot un 
uzturot arī attiecīgus IT rīkus;

(9) padarīt patērētājiem pieejamākus 
individuālus un attiecīgā gadījumā 
kolektīvus strīdu izšķiršanas mehānismus 
un uzraudzīt to darbību un efektivitāti, jo 
īpaši attiecībā uz alternatīvām strīdu 
izšķiršanas shēmām, tostarp tiešsaistes 
shēmām, izstrādājot un uzturot arī 
attiecīgus IT rīkus, īpašu uzmanību 
pievēršot specifiskiem pasākumiem, kas 
paredzēti mazaizsargātām personām, 
piemēram, vecāka gadagājuma 
iedzīvotājiem un/vai iedzīvotājiem ar 
zemāku izglītības līmeni;

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina saskaņotība ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktam un I pielikuma 9. punktam 
ierosināto jauno redakciju.

Grozījums Nr. 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) iesaistīt patērētāju organizācijas 
ADR sistēmu praktiskajā organizācijā un 
to darbībā, jo īpaši gadījumos, ja 
patērētāju organizācijai ir jānodrošina 
pārstāvniecība un zināšanas ADR vadības 
struktūrā;

Or. en
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Grozījums Nr. 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 9.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) esošo resursu un kontaktpunktu 
organizēšana un koordinēšana, veicinot 
atbilstošas informācijas sniegšanu 
iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pilnvarojumu pārstāvēt patērētāju 
intereses Savienības līmenī tām ir 
piešķīrušas vismaz pusē dalībvalstu esošas
organizācijas, kas saskaņā ar attiecīgās 
valsts noteikumiem vai praksi pārstāv 
patērētājus un darbojas reģiona vai valsts 
līmenī.

b) pilnvarojumu pārstāvēt patērētāju 
intereses Savienības līmenī tām ir 
piešķīrušas organizācijas, kas saskaņā ar 
attiecīgās valsts noteikumiem vai praksi 
pārstāv patērētājus un darbojas reģiona vai 
valsts līmenī.

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2018. gada vidū Komisija, lai 
varētu lemt par pasākumu atjaunošanu, 
pārveidošanu vai apturēšanu, izstrādā 

Ne vēlāk kā 2018. gada vidū Komisija, lai 
varētu lemt par pasākumu atjaunošanu, 
pārveidošanu vai apturēšanu, izstrādā 
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izvērtējuma ziņojumu par to, kā (rezultātu 
un ietekmes līmenī) sasniegti visu 
pasākumu mērķi, cik lietderīgi izmantoti 
resursi un kāda ir bijusi programmas 
Eiropas pievienotā vērtība. Izvērtējumā 
turklāt izskata vienkāršošanas iespējas, 
programmas iekšējo un ārējo saskaņotību, 
tās visu mērķu aktualitāti, kā arī 
programmas pasākumu ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes prioritātē. Tajā 
ņem vērā iepriekšējās programmas 
ilgtermiņa ietekmes izvērtējuma rezultātus.

izvērtējuma ziņojumu par to, kā (rezultātu 
un ietekmes līmenī) sasniegti visu 
pasākumu mērķi, cik lietderīgi izmantoti 
resursi un kāda ir bijusi programmas 
Eiropas pievienotā vērtība. Izvērtējumā 
turklāt izskata vienkāršošanas iespējas, 
programmas iekšējo un ārējo saskaņotību, 
tās visu mērķu aktualitāti, kā arī 
programmas pasākumu ieguldījumu 
Savienības gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes prioritātēs, un ņem 
vērā arī apsvērumu, ka koncentrēšanās uz 
konkurētspēju un izmaksu samazināšanu, 
kas ir pamatā Lisabonas stratēģijai, arī 
sekmēja nopietnu ekonomikas 
nelīdzsvarotību eurozonā (valstis ar lielu 
eksporta pārpalikumu salīdzinājumā ar 
valstīm ar lielu tekošā konta deficītu) un 
Savienībā kopumā, kas tagad apdraud 
Savienības ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju; tajā ņem vērā 
iepriekšējās programmas ilgtermiņa 
ietekmes izvērtējuma rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģējumu izmantošana svītrots
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
paredzētos nosacījumus.
2. Šās regulas 3. pantā minēto pilnvaru 
deleģējumu Komisijai piešķir uz 2014.–
2020. gada programmas darbības laiku.
3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 3. pantā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu tajā norādīto pilnvaru 
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deleģējumu izbeidz. Tas stājas spēkā 
dienu pēc lēmuma publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
datumā, kas tajā noteikts. Tas neietekmē 
jau spēkā esošo deleģēto aktu spēkā 
esamību.
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par aktu paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Deleģēts akts, kas pieņemts, 
pamatojoties uz 3. pantu, stājas spēkā 
tikai tad, ja divu mēnešu laikā pēc šā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei no Eiropas Parlamenta vai 
Padomes nav saņemti iebildumi vai ja 
pirms šā perioda beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka tiem nav iebildumu. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
ierosmes minēto termiņu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) organizēt par izpildi atbildīgo ierēdņu 
apmaiņas braucienus un mācības;

c) organizēt par izpildi atbildīgo ierēdņu 
apmaiņas braucienus un mācības, īpašu 
uzmanību pievēršot riska nozarēm;

Or. fr

Pamatojums

RAPEX 2010. gada pārskatā ir norādīts, ka daudzi paziņojumi par ražojumu neatbilstību 
Eiropas tiesību aktiem attiecās uz noteiktām nozarēm (jo īpaši tekstilmateriāliem (32 %) un 
rotaļlietām (25 %)).
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Grozījums Nr. 113
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Veidot tādu faktu bāzi politikas izstrādei 
jomās, kas skar patērētājus,

4. Veidot faktu bāzi un izlabot tās 
pieejamību politikas izstrādei jomās, kas 
skar patērētājus, pārdomāta un pareizi 
orientēta regulējuma noteikšanai un 
iespējamas tirgus nepareizas darbības vai 
izmaiņu noteikšanai patērētāju 
vajadzībās,

Or. fr

Pamatojums

Šīs teksta daļas redakcija ir jāsaskaņo ar 4. panta b) punkta 4. apakšpunktam ierosināto 
jauno redakciju. 

Grozījums Nr. 114
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atbalstīt patērētāju organizācijas 5. Finansiāli atbalstīt Eiropas patērētāju 
organizācijas

Or. fr

Pamatojums

Šīs teksta daļas redakcija ir jāsaskaņo ar 4. panta b) punkta 5. apakšpunktam ierosināto 
jauno redakciju. 

Grozījums Nr. 115
Robert Rochefort
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) palielināt reģionālu, valsts un Eiropas 
līmeņa patērētāju organizāciju 
administratīvo spēju, proti, īstenojot 
darbiniekiem paredzētas mācības un tiem 
apmainoties ar paraugpraksi un 
speciālajām zināšanām, un jo īpaši 
pievēršoties patērētāju organizācijām 
dalībvalstīs, kurās, kā liecina patērētāju 
tirgu un patērētāju vides uzraudzība 
dalībvalstīs, vērojams relatīvi zems 
patērētāju pašpārliecības un izpratnes 
līmenis;

(b) palielināt vietējo, reģionālo, valsts un 
Eiropas līmeņa patērētāju organizāciju 
administratīvo spēju, proti, īstenojot 
darbiniekiem paredzētas mācības, kuras 
var notikt dažādās valodās visā Savienības 
teritorijā, un tiem apmainoties ar 
paraugpraksi un speciālajām zināšanām, un 
jo īpaši pievēršoties patērētāju 
organizācijām dalībvalstīs, kurās attiecīgās 
organizācijas nav pietiekami attīstītas, vai 
dalībvalstīs, kurās, kā liecina patērētāju 
tirgu un patērētāju vides uzraudzība 
dalībvalstīs, vērojams relatīvi zems 
patērētāju pašpārliecības un izpratnes 
līmenis;

Or. fr

Pamatojums

Programmā būtu jāpievērš īpaša uzmanība patērētāju tiesību aizsardzības pastiprināšanai 
dalībvalstīs, kurās minētās organizācijas ir nepietiekami attīstītas. Turklāt TRACE
novērtējums ir parādījis, ka ir pieprasījums pēc mācību norises dažādās valodās un vietās, lai 
tajās varētu piedalīties lielāks organizāciju skaits.

Grozījums Nr. 116
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. punkts – c a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) nodrošināt finansēšanas 
mehānismus, lai atbalstītu patērētāju 
organizācijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 117
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
I pielikums – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Palielināt vietējo, reģionālo, valsts un 
Eiropas līmeņa patērētāju organizāciju 
veiktspēju, kā arī pārredzamību un 
apmaiņu ar paraugpraksi un speciālajām 
zināšanām

Or. fr

Pamatojums

Šīs teksta daļas redakcija ir jāsaskaņo ar jaunajam 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
5. punktam ierosināto redakciju. 

Grozījums Nr. 118
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Padarīt pārredzamākus patērētāju tirgus 
un patērētājiem paredzēto informāciju

6. Padarīt pārredzamākus patērētāju tirgus 
un patērētājiem paredzēto informāciju, jo 
īpaši ar salīdzināšanas interneta vietņu 
starpniecību, kurās ir apkopoti 
salīdzināmi, uzticami un viegli pieejami 
dati, tostarp pārrobežu darījumu 
vajadzībām

Or. fr

Pamatojums

Jādrošina saskaņotība ar 4. panta b) punkta 6. apakšpunkta jauno redakciju.

Grozījums Nr. 119
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) darbības, kas patērētājiem dara 
pieejamāku attiecīgu informāciju par 
ražojumiem un tirgiem;

(c) darbības, kas patērētājiem dara 
pieejamāku attiecīgu informāciju par 
precēm un pakalpojumiem iekšējā tirgū, 
ļaujot patērētājiem salīdzināt ne tikai 
cenu, bet arī kvalitāti, turklāt gan 
parastajā, gan tiešsaistes vidē, tostarp arī 
saistībā ar pārrobežu tirdzniecību un 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Simon Busuttil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – g a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) izstrādāt sertifikācijas marķējumu 
cenu salīdzināšanas tīmekļa vietnēm, 
kuras izmanto vienotu cenu 
salīdzināšanas metodiku, un uzraudzīt 
šāda marķējuma izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

Vienota metodika, ko apliecinātu sertifikācijas marķējums, nodrošinātu salīdzināmību starp 
konkurējošām cenu salīdzināšanas tīmekļa vietnēm un sekmētu cenu salīdzināšanas 
uzticamību patērētāju interesēs.

Grozījums Nr. 121
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) atbalsts komunikācijai par patērētāju 
jautājumiem, tostarp atbalsts, ko sniedz 
plašsaziņas līdzekļiem, lai veicinātu
patērētāju pilntiesīgumu un viņu tiesību 
īstenošanu.

(h) atbalsts komunikācijai par patērētāju 
jautājumiem, tostarp mudinot plašsaziņas 
līdzekļus uzņemties atbildību par pareizas 
informācijas sniegšanu, informētības 
palielināšanu un patērētāju tiesību
nostiprināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – h a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) īpašas uzmanības pievēršana 
informācijai nepilngadīgajiem, lai 
nodrošinātu atbildīgu reklāmu, atturoties 
no agresīvas vai maldinošas reklāmas 
televīzijā vai tiešsaistē;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6. punkts – h b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(hb) īpašas uzmanības pievēršana 
mazaizsargātiem patērētājiem, kuriem ir 
grūti piekļūt un izprast patērētāju 
informāciju, lai nodrošinātu, ka viņi 
netiek maldināti;
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Or. en

Grozījums Nr. 124
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
I pielikums – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dziļāk izglītot patērētājus 7. Vairāk izglītot patērētājus visa mūža 
garumā

Or. fr

Pamatojums

Šī punkta redakcija ir jāsaskaņo ar 4. panta b) punkta 7. apakšpunktam ierosināto jauno 
redakciju. 

Grozījums Nr. 125
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 3 – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tiesības un to aizsardzība: konsolidēt
patērētāju tiesības jo īpaši ar regulatīvām 
darbībām un darīt vieglāk pieejamu tiesību
aizsardzību, tostarp alternatīvu strīdu 
izšķiršanu

tiesības un to aizsardzība: pilnveidot un 
nostiprināt patērētāju tiesības, jo īpaši 
īstenojot regulatīvu darbību, un darīt 
vieglāk pieejamu individuālo un attiecīgā 
gadījumā kolektīvo tiesisko aizsardzību, 
tostarp alternatīvu strīdu izšķiršanu

Or. fr

Pamatojums

Jādrošina saskaņotība ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktam ierosināto jauno redakciju.

Grozījums Nr. 126
Robert Rochefort
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 9. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Padarīt patērētājiem pieejamākus strīdu 
izšķiršanas mehānismus un uzraudzīt to 
darbību un efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz 
alternatīvām strīdu izšķiršanas shēmām, 
tostarp tiešsaistes shēmām, izstrādājot un 
uzturot arī attiecīgus IT rīkus;

9. Padarīt patērētājiem pieejamākus 
individuālus un attiecīgā gadījumā 
kolektīvus strīdu izšķiršanas mehānismus 
un uzraudzīt to darbību un efektivitāti, jo 
īpaši attiecībā uz alternatīvām strīdu 
izšķiršanas shēmām, tostarp tiešsaistes 
shēmām, īpašu uzmanību pievēršot 
specifiskiem pasākumiem, kas paredzēti 
mazaizsargātām personām, piemēram, 
vecāka gadagājuma iedzīvotājiem un/vai 
iedzīvotājiem ar zemāku izglītības līmeni, 
uzraudzīt patērētāju strīdu izšķiršanas 
mehānismu darbību un efektivitāti, cita 
starpā izstrādājot un uzturot attiecīgus IT 
rīkus, kā arī apmainoties ar dalībvalstu 
paraugpraksi un pieredzi;

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina saskaņotība ar 4. panta c) punkta 9. un 9.a punktam ierosināto jauno redakciju.

Grozījums Nr. 127
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
I pielikums – 9. punkts – b a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) finansiāls atbalsts patērētāju 
organizāciju dalībai ADR struktūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 11. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Finansiāli ieguldījumi kopīgās darbībās 
ar valsts vai bezpeļņas organizācijām, kas 
veido Kopienas tīklus, kuri informē 
patērētājus un palīdz tiem īstenot savas 
tiesības un gūt iespēju izmantot pienācīgu 
strīdu izšķiršanas kārtību, tostarp strīdu 
izšķiršanas ārpustiesas shēmas, kas 
darbojas tiešsaistē (Eiropas Patērētāju 
informēšanas centru tīkls), tostarp

11. Finansiāli ieguldījumi kopīgās darbībās 
ar valsts vai bezpeļņas organizācijām, kas 
veido Kopienas tīklus, kuri informē 
patērētājus un palīdz tiem īstenot savas 
tiesības un gūt iespēju izmantot pienācīgu 
strīdu izšķiršanas kārtību, tostarp strīdu 
izšķiršanas ārpustiesas shēma, kas darbojas 
tiešsaistē (Platforma strīdu izšķiršanai 
tiešsaistē), tostarp

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikumu regulai par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē, Eiropas 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas tiešsaistes shēmu nodrošinās elektroniska platforma.

Grozījums Nr. 129
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
I pielikums – 11. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Finansiāli ieguldījumi kopīgās darbībās 
ar valsts vai bezpeļņas organizācijām, kas 
veido Kopienas tīklus, kuri informē 
patērētājus un palīdz tiem īstenot savas 
tiesības un gūt iespēju izmantot pienācīgu 
strīdu izšķiršanas kārtību, tostarp strīdu 
izšķiršanas ārpustiesas shēmas, kas 
darbojas tiešsaistē (Eiropas Patērētāju 
informēšanas centru tīkls), tostarp

11. Finansiāli piedalīties kopīgās darbībās 
un parakstīt partnerības nolīgumus ar 
valsts vai bezpeļņas organizācijām, kas 
veido Kopienas tīklus, kuri informē 
patērētājus un palīdz tiem īstenot savas 
tiesības un gūt iespēju izmantot pienācīgu 
strīdu izšķiršanas kārtību, tostarp strīdu 
izšķiršanas ārpustiesas shēmas, kas 
darbojas tiešsaistē (Eiropas Patērētāju 
informēšanas centru tīkls), tostarp

Or. fr
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Pamatojums

Jādrošina saskaņotība ar 4. panta d) punkta 11. apakšpunktam ierosināto jauno redakciju. 
Savienojams ar grozījumu Nr. 62 ziņojuma projektā.

Grozījums Nr. 130
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
I pielikums – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a Finansiāls atbalsts patērētāju 
organizāciju koordinācijai un tīklu 
veidošanai, lai uzsāktu kopīgu rīcību pret 
tādu negodīgu komercdarbības praksi, kas 
tiek īstenota Savienības mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil, Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
II pielikums – Mērķis Nr. 2 – 1.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Unikālo 
apmeklētāju 
skaits

Portāla „Tava 
Eiropa” sadaļas 
ar informāciju 
patērētājiem 
(http://europa.eu/
youreurope/
citizens/shopping
/index_lv.htm)

nav piemērojams 7 gadu laikā 
pieaugums par 
500 %

Or. en

Pamatojums

Tā kā portāls „Tava Eiropa” iecerēts kā vienots tiešsaistes kontaktpunkts par uzņēmēju un 
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iedzīvotāju tiesībām, tā atpazīstamība patērētāju vidū ievērojami jāpalielina.

Grozījums Nr. 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Regulas priekšlikums
II pielikums – Mērķis Nr. 3 – tabula – 4. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķvērtība Mērķvērtība
7 gadu laikā 50 % 7 gadu laikā 75 %
7 gadu laikā 38 500 (+120 %) 7 gadu laikā 200 000 (+1140 %)

Or. en

Grozījums Nr. 133
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
II pielikums – Mērķis Nr. 3 – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis Nr. 3 — tiesības un to aizsardzība: 
konsolidēt patērētāju tiesības jo īpaši ar 
regulatīvām darbībām un darīt vieglāk 
pieejamu tiesību aizsardzību, tostarp 
alternatīvu strīdu izšķiršanu

Mērķis Nr. 3 — tiesības un to aizsardzība: 
pilnveidot un nostiprināt patērētāju 
tiesības, jo īpaši īstenojot regulatīvu 
darbību, un darīt vieglāk pieejamu 
individuālo un attiecīgā gadījumā 
kolektīvo tiesisko aizsardzību, tostarp 
alternatīvu strīdu izšķiršanu

Or. fr

Pamatojums

Šīs teksta daļas redakcija ir jāsaskaņo ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktam ierosināto 
jauno redakciju. 


