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Komisijas priekšlikums un tā mērķi

Eiropas Komisijas priekšlikumā direktīvai par patērētāju tiesībām1 vienā tiesību instrumentā ir 
apvienoti četri spēkā esoši Kopienas tiesību akti. Priekšlikums ir izstrādāts 2004. gadā sāktās 
patērētāju acquis pārskatīšanas rezultātā, lai vienkāršotu un pilnveidotu pastāvošos
reglamentējošos noteikumus patērētāju aizsardzības jomā. To iesniedza 2008. gada 8. oktobrī 
pēc apspriešanās procesa un ietekmes novērtējuma, un tajā ierosināts, ka ar jauno direktīvu 
vajadzētu piemērot pilnīgas saskaņošanas principu.

Priekšlikumā ir divi mērķi – nodrošināt, ka patērētāji visās 27 ES dalībvalstīs var paļauties uz 
augstu līmeni patērētāju aizsardzības jomā un dažāda izmēra uzņēmumi visās 27 ES 
dalībvalstīs spēj nodrošināt patērētājiem preces un pakalpojumus, ko neapgrūtina lieki šķēršļi. 
Eiropas Parlaments rezolūcijā par patērētāju acquis pārskatīšanu2 apstiprināja abus mērķus, 
proti, patērētāju uzticības veicināšanu un uzņēmumu atturības mazināšanu pret pārrobežu 
tirdzniecību.

Tiesiskā pamata sadrumstalotība attur gan patērētājus, gan uzņēmumus iesaistīties pārrobežu 
tirdzniecībā. Patērētāji bieži sūdzas, ka viņiem ir liegta iespēja pilnīgi izmantot iekšējā tirgus 
sniegtās iespējas (jo īpaši, iepērkoties tiešsaistē), jo pārdevēji, kas darbojas vienā no 
dalībvalstīm, bieži vien nevēlas ievērot atšķirīgus noteikumus, sākot darbību jaunā tirgū3, kā 
arī nevēlas riskēt, ka pret tiem iesniegs prasību citā dalībvalstī. Šī situācija varētu 
pasliktināties, īstenojot Briseles I regulu un Romas I regulu, un visus saistītos Eiropas 
Kopienas Tiesas pieņemtos lēmumus, kas, iespējams, vēl vairāk sarežģītu ES dalībvalstu 
preču pārrobežu piedāvājuma nosacījumus4. 

Lai gan vairākums komitejas locekļu atzīst, ka tiesiskā pamata sadrumstalotības problēma ir 
jārisina, vispārējais viedoklis ir tāds, ka Eiropas Komisijas ierosinātā pilnīgas saskaņošanas 
pieeja šajā posmā faktiski nav iespējama, ņemot vērā priekšlikuma raksturu un darbības jomu. 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta rezolūciju par patērētāju acquis pārskatīšanu un, kā minēts 
IMCO komitejas 2009. gada darba dokumentā, komitejas locekļi dod priekšroku mērķtiecīgai 
pilnīgai saskaņošanai, kas attiecas tikai uz konkrētu līgumu atsevišķu aspektu saskaņošanu, 
vienlaikus saglabājot augstu līmeni patērētāju aizsardzības jomā.1

                                               
1 Direktīva par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (93/13/EK), Direktīva par pārdošanu un garantijām 
(99/44/EK), Direktīva par distances līgumiem (97/7/EK) un Direktīva par tiešās piegādes tirdzniecību 
(85/577/EK).
2 Ziņojums par Zaļo grāmatu par patērētāju acquis pārskatīšanu/ Ag-0281/2007, ziņojumu iesniedza Béatrice 
Patrie.
3 IMCO komitejas uzklausīšana atklāj, ka uzņēmumiem ir jāsedz nesamērīgi izdevumi: EUR 20 000 gadā / valsts 
tirgū, lai segtu tikai izmaksas, kas saistītas ar atbilstību tiesību aktiem.
4 Lieta Alpenhof pret Heller (C-144/09 — 24.4.2009., uzklausīšana EKT 16.3.2010.) un lieta Pammer pret 
Reederei Karl Schlüter (C-585/08 — 24.12.2008.).
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Komitejas veiktais sagatavošanas darbs

1. Apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm

Saistībā ar priekšlikumu IMCO komiteja organizēja divas publiskās uzklausīšanas2, kurās
noskaidrojās, ka patērētāju organizācijas satrauc iespējama patērētāju aizsardzības līmeņa 
pazemināšanās, kas varētu notikt pilnīgas saskaņošanas gadījumā, un tās apgalvoja, ka dažām 
dalībvalstīm, iespējams, būtu jāatsakās no atsevišķiem valsts tiesību aktiem. No otras puses, 
uzņēmumi uzsvēra pastāvošā tiesiskā pamata sadrumstalotību un kā pareizo risinājumu 
atzinīgi vērtēja komitejas locekļu ierosināto mērķtiecīgas pilnīgas saskaņošanas pieeju. Viņi 
norādīja uz savu gatavību īstenot papildu pasākumus patērētāju aizsardzības jomā, ja tie būtu 
proporcionāli, līdzsvaroti un saskaņoti visā ES. 

2. Viedokļu apmaiņa ar dalībvalstu parlamentiem

Atbilstoši jaunajam Lisabonas līgumā noteiktajam mehānismam Komiteja arī organizēja divas 
uzklausīšanas ar dalībvalstu parlamentu piedalīšanos3. 

Pārdomas par priekšlikumu

 I nodaļa — priekšmets, definīcijas un darbības joma

2. pantā minētās definīcijas nosaka priekšlikuma piemērošanas jomu kopumā, kā arī dažādu tā 
pantu un noteikumu darbības jomu. Tas, vai uz konkrētu līgumu attiecas saskaņotie 
noteikumi, lielā mērā ir atkarīgs no definīciju formulējuma. Būs jāpievērš uzmanība šo 
definīciju, 4. panta un pārējā teksta savstarpējai mijiedarbībai. 

Konkrētas definīcijas būs jāizsaka jaunā redakcijā, lai nodrošinātu atbilstošu noteikumu 
attiekšanos uz attiecīgiem līgumiem, lai atbilstošos gadījumos garantētu patērētāju aizsardzību 
un novērstu tirgotāju apgrūtināšanu ar liekiem ierobežojumiem. Daudzas definīcijas no 
juridiskā viedokļa nav apmierinošas un būtu uzlabojamas konsekvences un tiesiskās 
noteiktības nodrošināšanai. 

Komitejas locekļu vidū pieaug vienprātība par to, ka definīcijas būtu pilnīgi un mērķtiecīgi
jāsaskaņo. Tomēr jāatceras, ka saskaņotas definīcijas tikai nedaudz ietekmētu iekšējo tirgu, ja 
vienlaikus netiktu mērķtiecīgi pilnīgi saskaņoti attiecīgie patērētāju aizsardzības noteikumi. 
Saskaņotas definīcijas ir tikai līdzeklis, lai likvidētu iekšējā tirgus šķēršļus, un tās nav mērķis 
pašas par sevi.

                                                                                                                                                  
1 Darba dokuments par priekšlikumu direktīvai par patērētāju tiesībām — IMCO/6/68476, ko iesniedza Arlene 
McCarthy.
2 2009. gada 2. marts, 2009. gada 29. septembris.
3 2009. gada 26. janvāris, 2010. gada 23. februāris.
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Lai maksimāli palielinātu iekšējā tirgus ieguvumus, ir jāveic analīze par to, vai ir iespējams 
piemērot priekšlikumā ietvertās saskaņotās definīcijas pārējam patērētāju acquis saturam (t. i., 
īpašumtiesības uz laiku un patēriņa kredīta līgumi).

Būtisks skaits komitejas locekļu un ieinteresēto pušu uzskata, ka 3. pants ir neskaidrs un tas ir 
jāprecizē. Šis pants tiešām nesniedz skaidru pārskatu par dažādu nodaļu darbības jomu, jo tas 
jālasa kopā ar vairākiem citiem priekšlikuma noteikumiem (jo īpaši 2., 8., 20., 21. un 
30. pantu). Piemēram, III nodaļa attiecas uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem hipotekārā 
kredīta līgumiem (Patēriņa kredīta direktīva neattiecas uz hipotēkām), bet daudzo savstarpējo 
atsauču dēļ tas nekļūst skaidrs uzreiz. Neskaidrības palielina fakts, ka 3. pants arī reglamentē
konkrētu nodaļu/noteikumu attiecības ar spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem. 3. pants 
būs jāsaīsina un jāvienkāršo. Katras nodaļas darbības joma vai mijiedarbība ar citiem 
Kopienas noteikumiem ir jāizklāsta pakāpeniski pa nodaļām vai – nepieciešamības gadījumā 
– pa noteikumiem, Tas, iespējams, noteiks pilnīgu priekšlikuma struktūras pārskatīšanu. 

4. pants par pilnīgu saskaņošanu ir strīdīgs dažādo priekšlikumā iekļauto līgumu un Eiropas 
Komisijas ierosinātā patērētāju aizsardzības līmeņa dēļ. Virkne komitejas locekļu noraida šo 
pieeju un aicina piemērot pilnīgu mērķtiecīgu saskaņošanu (attiecībā uz atsevišķiem konkrētu 
līgumu aspektiem, vienlaikus saglabājot augstu līmeni patērētāju aizsardzības jomā). 

4. pantā būs jāprecizē tas, kā pilnīga mērķtiecīga saskaņošana būtu piemērojama līgumiem, uz 
kuriem priekšlikums attiecas tikai daļēji (piemēram, pakalpojumu līgumiem, kas ir izslēgti no 
IV nodaļas, bet kas ietverti II nodaļā un noteiktos gadījumos — III un V nodaļā). Loģiski, ka 
līgumiem, kas izslēgti no konkrētās nodaļas darbības jomas, tomēr iekļauti citu nodaļu 
darbības jomā, būtu jāpiemēro tikai pilnīga mērķtiecīga saskaņošana attiecībā uz aspektiem, 
ko reglamentē šīs citas nodaļas. No konkrētās nodaļas izslēgto līgumu gadījumā dalībvalstīm 
būtu jābūt tiesībām reglamentēt tos aspektus, kas ietverti šajā nodaļā. 

Izmantojot pilnīgas mērķtiecīgas saskaņošanas pieeju, iekšējā tirgus šķēršļi tiks likvidēti tikai 
pakāpeniski, un tas nav pilnīgi apmierinoši. Tādēļ nebūtu izslēdzama savstarpējās atzīšanas 
klauzulas izmantošana attiecībā uz jomām, kas nav ietvertas priekšlikumā, kā to diskusiju 
laikā par patērētāju acquis pārskatīšanu ieteica Eiropas Parlaments. 

Komitejā noritējušās diskusijas ļāva panākt zināmu progresu saistībā ar priekšlikumā 
ietvertajiem noteikumiem par mērķtiecīgas pilnīgas saskaņošanas piemērošanu. Lai gan bija 
atšķirīgi viedokļi par patērētāju aizsardzības atbilstošo līmeni, kādā būtu sasniedzama pilnīga 
mērķtiecīga saskaņošana, vairākums komitejas locekļu un ieinteresēto pušu piekrīt, ka pilnīgai 
mērķtiecīgai saskaņošanai nevajadzētu nedz būtiskā mērā samazināt patērētāju aizsardzību 
dalībvalstīs, nedz sistemātiski pielāgot ES noteikumus dalībvalstu tiesību aktiem ar 
visaugstāko ierobežojošo/aizsardzības līmeni. Vispārēja vienprātība ir par to, ka 
saskaņotajiem noteikumiem jābūt precīziem, nepārprotamiem un turpmākām prasībām 
atbilstošiem, kā arī padziļināti jāizvērtē to ietekme uz dalībvalstu tiesību sistēmu.

 II nodaļa — patērētāju informēšana
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Daudzi komitejas locekļi un ieinteresētās puses atzīst, ka pirms līguma noslēgšanas patērētāji 
ir pienācīgi jāinformē un šādai informēšanai jābūt patērētāju aizsardzības galvenajam 
aspektam. 

II nodaļā minētās vispārējās informēšanas prasības nav jaunievedums Kopienas tiesību aktos 
(tas ir Direktīvas par distances līgumiem un Direktīvas par negodīgu komercpraksi noteikumu 
apvienojums), un tādējādi tās nav uzskatāmas par pretrunīgām, tomēr vairāki komitejas 
locekļi un ieinteresētās puses pauž nožēlu, ka patērētāju informēšanā priekšroka nereti tiek 
dota kvantitātei, nevis kvalitātei. 

Tomēr priekšlikuma satura un dažādo tajā iekļauto līgumu dēļ kopumā pastāv uzskats, ka 
II nodaļā minētās vispārējās informēšanas prasības salīdzinājumā ar iepriekšējiem Kopienas 
pasākumiem daudz lielākā mērā ietekmē dalībvalstu tiesību sistēmu. Būs jāveic padziļināts 
II nodaļas tiesiskās un praktiskās ietekmes novērtējums. „Universālai” pieejai informēšanas 
prasībām noteikti ir savas priekšrocības attiecībā uz standarta tirdzniecības vai pakalpojumu 
līgumiem, tomēr tā nav piemērota specifiskiem līgumiem (piemēram, līgumiem par 
nekustamo īpašumu vai ar finanšu, veselības aprūpes, sociālajiem vai transporta 
pakalpojumiem saistītiem līgumiem). 

Visbeidzot būs jāpievēršas mijiedarbībai starp II nodaļu un noteikumiem attiecībā uz 
informēšanas prasībām Kopienas tiesību aktos. Šajā gadījumā priekšlikumā norādīts tikai tas, 
ka tas neskar Pakalpojumu direktīvu un Direktīvu par elektronisko tirdzniecību. Lielāku 
tiesisko noteiktību attiecībā uz informēšanas prasībām Kopienas tiesību aktos sniegtu lex 
generalis / lex specialis pants, kas ir līdzīgs Direktīvā par negodīgu komercpraksi iekļautajam 
pantam. 

 III nodaļa — patērētāju informēšana un atteikuma tiesības distances līgumos un līgumos, 
kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām

Komitejā notikušās diskusijas atklāj, ka par III nodaļu, kurā sniegti skaidri noteikumi par 
informēšanas prasībām un atteikuma tiesībām distances līgumos un līgumos, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām, pastāv salīdzinoša vienprātība. 

Būtisks skaits komitejas locekļu un ieinteresēto pušu būtībā piekrīt, ka ir bezjēdzīgi, ja katrā 
dalībvalstī spēkā ir atšķirīgi noteikumi attiecībā uz atteikuma termiņu (sākumu, ilgumu, 
aprēķina metodi, termiņa beigām, sekām utt.). Vairākums uzskata, ka priekšlikums ir laba 
iespēja izbeigt neskaidrības un likvidēt atšķirīgo noteikumu kompilācijas radītos iekšējā tirgus 
šķēršļus. Tomēr daži komitejas locekļi uzskata, ka konkrētas specifiskas dalībvalstu iezīmes 
nevar aizstāt ar citiem efektīviem patērētāju aizsardzības instrumentiem.

Komitejas uzmanība ir pievērsta konkrētiem III nodaļas aspektiem, kas atsevišķās dalībvalstīs 
samazinātu patērētāju aizsardzību (jo īpaši attiecībā uz lietām, kurās nav nodrošināta 
patērētāju informēšana). Interesanti, ka III nodaļa ir kritizēta par to, ka patērētājiem tajā ir 
sniegts pārlieku liels atbalsts. Atsevišķi komitejas locekļi un ieinteresētās puses uzskata, ka, 
piemēram, noteikumi attiecībā uz distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus 
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uzņēmuma telpām, ir pārāk plaši un ka oficiālās prasības un atteikuma noteikumi, jo īpaši 
attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, ir pārāk ierobežojoši.

Pastāv vispārēja vienprātība, ka III nodaļa būs jāgroza, lai sasniegtu godīgu līdzsvaru starp 
patērētāju un tādu tirgotāju interesēm, kas nodarbojas ar tirdzniecību no attāluma vai ārpus 
uzņēmuma telpām. 19. pantā ietvertajam izņēmumu sarakstam ir jābūt īsam un vienkāršam. Ir 
būtiski, lai attiecīgajam līgumam piemērotu atbilstošus noteikumus, t. i., lai patērētāji 
atbilstošā gadījumā saņemtu aizsardzību un tirgotājus neapgrūtinātu lieki ierobežojumi. 
Konkrētāk, visiem līgumiem, kurus uzņēmumi slēdz ar patērētājiem elektroniskās platformās 
(piemēram, eBay), tiks piemēroti un ir jāpiemēro visi patērētāju aizsardzības noteikumi. 
Prasību patērētājiem segt sūtīšanas izmaksas drīkst noteikt tikai tādos gadījumos, kad preču 
vērtība nepārsniedz EUR 50. Papildus tam būs jārod risinājums saistībā ar amatniekiem, kuri 
tradicionāli patērētājiem sniedz pakalpojumus ārpus uzņēmuma telpām un noslēdz distances 
līgumus. Attiecībā uz atteikuma termiņa sākumu būs jāievieš zināma elastība: parasti šim 
termiņam ir jāsākas preču piegādes laikā, bet attiecībā uz konkrētiem uzņēmējdarbības 
modeļiem nepieciešami praktiskāki risinājumi.

Lai veicinātu saziņu starp tirgotājiem un patērētājiem, iespējams, būs jāveic citi uzlabojumi. 
Piemēram, varētu ieviest teksta paraugu, kurā ietverta visa atbilstošā atteikuma informācija. 
Šo tekstu tirgotāji visā ES varētu vienkārši kopēt un izmantot. 

 IV nodaļa — citas patērētāju tiesības saistībā ar pārdošanas līgumiem

Komitejā daudzkārt ir paustas rūpes par IV nodaļas ietekmi uz patērētāju aizsardzību 
dalībvalstīs. Vairāki komitejas locekļi un ieinteresētās puses kritizē Eiropas Komisiju par 
likumīgo garantiju saskaņošanu saistībā ar neatbilstību, pamatojoties uz standartu minimumu, 
kas noteikts Direktīvā par preču tirdzniecību, neņemot vērā valstu specifiskās iezīmes. Daudzi
komitejas locekļi un ieinteresētās puses tiešām uzskata, ka priekšlikums, ja to pieņems bez
labojumiem, konkrētām dalībvalstīm uzliks saistības atteikties no ilgus gadus spēkā esošām 
patērētāju tiesībām. Lai gan netieši, bet Eiropas Komisija to atzina paskaidrojošajā piezīmē, 
ko 2009. gada septembrī izplatīja komitejas locekļiem. Tomēr Komitejas uzmanība ir 
pievērsta faktam, ka atsevišķas no šīm ilgus gadus spēkā esošajām tiesībām ne vienmēr ir 
efektīvas, tādējādi tikai retos gadījumos ir iespējams tās piemērot tiesvedībā.

Komitejas diskusijās atkārtoti tika izvirzīti divi jautājumi: no vienas puses, patērētājam 
pieejamās tiesiskās aizsardzības līdzekļu hierarhija neatbilstības gadījumā, no otras puses —
tirgotāja atbildības perioda ilgums neatbilstības gadījumā. 

Problēma saistībā ar tiesiskās aizsardzības līdzekļu hierarhiju ir divkārša. Pirmkārt, dažās
dalībvalstīs patērētājiem ir pieejami visi tiesiskās aizsardzības līdzekļi (remonts, nomaiņa, 
cenas samazināšana un atteikšanās no līguma). Otrkārt, Īrijā un Apvienotajā Karalistē 
patērētājiem ir tiesības atteikties no precēm (t. i., atcelt līgumu) nekavējoties, ja viņš/viņa var 
pierādīt neatbilstību (patērētājs negūst labumu, ja, izmantojot tiesības atcelt režīmu, atsakās 
no pienākuma sniegt pierādījumus). Ir skaidrs, ka šādi noteikumi nebūtu savietojami ar 
saskaņotu tiesiskās aizsardzības līdzekļu hierarhiju, kas noteikta priekšlikuma 26. pantā.
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Saistībā ar tirgotāja atbildības perioda ilgumu neatbilstības gadījumā pastāv vairākas 
problēmas. Virkne dalībvalstu ir noteikušas ilgāku atbildības periodu (atsevišķās valstīs tas 
attiecas uz visām precēm, citās valstīs – tikai uz celtniecības materiāliem – un vienā valstī –
tikai uz ilglietojuma precēm). Somijā un Nīderlandē tirgotāja atbildības periods būtībā ir 
atkarīgs no preces atlikušā kalpošanas laika (lēmumu par to pieņem tiesnesis katrā konkrētā 
gadījumā atsevišķi). Visbeidzot – Beļģijā, Francijā un Luksemburgā tirgotājus var atzīt par 
atbildīgiem, ja pēc sākotnējā 2 gadu perioda (atkarībā no noilguma perioda, kas ir samērā īss 
Francijā un garāks Beļģijā) patērētājs konstatē slēptu (būtisku) defektu un ja patērētājs var 
pierādīt, ka konkrētais defekts pastāvēja jau piegādes brīdī (patērētājs negūst labumu, ja 
„vices cachés” režīma ietvaros atceļ pienākumu sniegt pierādījumus). Ir skaidrs, ka šādi 
noteikumi nebūtu savietojami ar priekšlikuma 28. pantā noteikto saskaņoto 2 gadu ilgo 
atbildības periodu, kas sākas piegādes brīdī.

Komitejas diskusijās tika izvirzīti citi jautājumi, piemēram, tiesiskās aizsardzības līdzekļa 
izvēle un ziņošana par neatbilstību. Būtisks skaits komitejas locekļu uzskata, ka Eiropas 
Komisijas priekšlikums atļaut tirgotājam izvēlēties remontu vai nomaiņu (kad patērētājs ir 
pirmo reizi konstatējis neatbilstību) būtu jāpārskata. Pastāv arī vispārējs uzskats, ka 
patērētājam nebūtu uzliekamas saistības ziņot tirgotājam par neatbilstību divu mēnešu laikā. 
Priekšlikums attiecīgi būs jāgroza.

Būs padziļināti jāizvērtē noteikumu, kas reglamentē preču piegādi un riska nodošanu, ietekme 
uz dalībvalstu tiesību sistēmu un to iespējamais piemērošanas veids praksē. 

Visas šīs diskusijas norāda uz to, ka IV nodaļu tikai tad var pilnīgi mērķtiecīgi saskaņot, ja ir 
iespējams vienoties par kopēju garantijas režīmu, kas visiem Eiropas Savienības patērētājiem 
nodrošina tādu aizsardzības līmeni, kurš ir pielīdzināms tai aizsardzībai, ko viņi saņem 
pašlaik. Lai to sasniegtu, dažādās dalībvalstīs spēkā esošās patērētāju tiesības būs jāizskata, 
izvērtējot, cik tās ir efektīvas attiecībā uz patērētāju aizsardzību (t. i., vai to piemērošana 
tiesās ir vienkārša vai sarežģīta). Saistībā ar to īpaša uzmanība būs pievērsta pienākumam 
sniegt pierādījumus.

 V nodaļa — patērētāju tiesības attiecībā uz līguma noteikumiem

Dažādās viedokļu apmaiņas atklāja, ka daudzi komitejas locekļi un ieinteresētās puses ir 
skeptiskas attiecībā uz V nodaļu.

Jāatzīst, ka vairums komitejas locekļu un ieinteresēto pušu, šķiet, piekrīt mērķim saskaņot 
vispārējo klauzulu par negodīgiem līguma noteikumiem, vienlaikus uzstājot, ka ir 
nepieciešama turpmāka izvērtēšana. Tomēr pastāv plaši izplatīts uzskats, ka negodīgu līguma 
noteikumu melnos un pelēkos sarakstus šajā posmā nevajadzētu saskaņot, lai izvairītos no 
negatīvām sekām (noteikumu svītrošanu no valstu spēkā esošiem sarakstiem, tiesiskās 
noteiktības līmeņa pazemināšanu, kas visā ES izraisītu tiesāšanās vilni, elastības trūkumu
utt.). Pastāv vienprātība, ka dalībvalstis varētu paturēt spēkā savus negodīgo līguma 
noteikumu sarakstus, ja tie atbilst vispārējai klauzulai un iekšējā tirgus noteikumiem.
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Tomēr vajadzētu rast iespēju zināmu skaitu negodīgu līgumu noteikumu aizliegt ES līmenī un 
nodrošināt, lai dalībvalstis nevarētu saglabāt vai pieņemt atšķirīgus valsts noteikumus šajā 
salīdzinoši šaurajā saskaņotajā jomā. Ņemot vērā Eiropas Parlamenta pilnīgas demokrātiskas 
kontroles principu, Komisijas priekšlikums aizliegt papildu negodīgus noteikumus, izmantojot 
komitoloģiju, šobrīd, šķiet, nav vēlamā pieeja. Pirms lēmuma pieņemšanas par šo jautājumu ir 
rūpīgi jāizvērtē jaunie Lisabonas līguma noteikumi attiecībā uz komitoloģiju.

Secinājumi

Saskaņā ar Līgumu un saistībā ar to faktu, ka Padome nav guvusi pietiekamus panākumus, 
Komiteja turpinās darbu, pamatojoties tikai uz Komisijas priekšlikumu. 

Saistībā ar diskusiju par patērētāju aizsardzību ES ir ļoti svarīgi uzlabot spēkā esošo patērētāju 
tiesību efektivitāti, t. i., nodrošināt, ka attiecīgie noteikumi ir skaidri un vienkārši, labi zināmi 
patērētājiem, tirgotājiem un ierēdņiem un tādējādi tiek pienācīgi piemēroti. Informētībai ir 
izšķiroša nozīme.

Pilnīga mērķtiecīga saskaņošana neapšaubāmi uzlabos patērētāju aizsardzību visā ES. Tomēr 
būs jāveic ievērojams darba apjoms, lai katrā atsevišķā gadījumā noteiktu, kuri noteikumi ir 
jāsaskaņo, lai nodrošinātu iekšējā tirgus darbību, vienlaikus saglabājot augstu līmeni 
patērētāju tiesības aizsardzības jomā. 

Saistība ar to ir būtiski nodrošināt atbilstošu saskaņotības līmeni starp priekšlikumu, kopējo 
modeli un patērētāju acquis pārējo satura daļu. Uzteicami, ka pēdējā dalībvalstu parlamentu 
uzklausīšanā Komisija ir atkārtoti paudusi savu gatavību uzmanīgi ieklausīties Parlamenta 
viedoklī un, veicot darbu, saglabāt atvērtu attieksmi pret dažādiem viedokļiem. 

Visbeidzot – tiks veikta papildu analīze, lai gūtu apliecinājumu tam, ka topošā patērētāju 
tiesību direktīva visām ieinteresētajām pusēm patiesi ļaus izmantot iekšējā tirgus sniegtās 
priekšrocības. Eiropas Parlaments ir vienlīdzīgs likumdevējs, un tam ir jābūt pilnīgi 
atbildīgam par šīs direktīvas radītajām sekām.


