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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. aicina Komisiju līdz 2011. gada beigām iesniegt tiesību akta priekšlikumu par 
alternatīvas patērētāju strīdu izšķiršanas (Alternative Dispute Resolution, ADR) 
mehānismu izmantošanu Savienībā un uzsver, ka ir svarīgi to īsā laikā pieņemt;

2. atbalsta Komisijas vēlmi veicināt tādu alternatīvas strīdu izšķiršanas mehānismu 
izmantošanu, kas ir ātri, efektīvi un ar zemām izmaksām un kas ļautu veidot sekmīgas 
tirdzniecības attiecības;

3. uzskata tāpat kā Komisija, ka, lai iekšējā tirgū būtu pienācīga iespēja iegūt 
kompensāciju, vienlaikus ir nepieciešams nodrošināt vienkāršu ADR izmantošanu, kā 
arī efektīvu kolektīvās tiesiskās aizsardzības sistēmu, vienai otru papildinot;

4. uzsver vajadzību nodrošināt Eiropas patērētājiem piekļuvi ADR shēmām strīdiem ne 
tikai vienas valsts robežās, bet arī pārrobežu strīdu gadījumā, un aptverot arī 
iepirkšanos tiešsaistē, ko Savienībā izmanto aizvien vairāk;

5. atgādina, ka ir svarīgi novērst esošās nepilnības jomā, kas saistīta ar ADR shēmu 
ģeogrāfisko tvērumu Eiropā; pauž nožēlu, ka lielākajā daļā dalībvalstu joprojām 
pastāv būtiski nozarēm raksturīgi trūkumi, lai gan nozaru aptvēruma ziņā ir iespēja 
ieviest trešās personas, kas pārzina attiecīgās nozares darbības mehānismus;

6. ierosina izstrādāt vienotu Eiropas hartu, kurā tiktu ietverti pamatprincipi, kas jāievēro 
attiecībā uz Eiropā īstenotajām ADR shēmām; tie ir šādi:

neatkarība, objektivitāte un dažādība: ieceļot profesionālu mediatoru, būtu jāizvairās 
no interešu konflikta rašanās; mehānisma objektivitāti varētu nodrošināt, vienlīdz 
iesaistot personas no patērētāju asociācijām, kā arī organizācijām, kas pārstāv 
uzņēmumus;

- kompetence: lai veiktu attiecīgo funkciju atbildīgajam profesionālim jābūt 
atbilstošām spējām, izglītībai un pieredzei; ierosina, ka iestādes ar ISO 9001 
sertifikātu varētu piešķirt kvalitātes sertifikātu, lai identificētu profesionālu mediāciju 
un nodrošinātu precizitāti un metodoloģiju; 

- efektivitāte un ātrums: profesionāliem mediatoriem ir jābūt pietiekamiem resursiem 
(atbilstošiem cilvēkresursiem, materiālajiem un finanšu resursiem) un spējai pieņemt 
lēmumu neilgā laikā posmā pēc sūdzības iesniegšanas;

- vienlīdzība starp patērētājiem un profesionāļiem attiecībā uz informāciju, koncepciju 
un procedūru, un pretrunīgums, t. i., iespēja katrai pusei izteikt savu viedokli un 
iepazīties ar otras puses pausto nostāju un iesniegtajiem faktiem;

- bezmaksas piekļuve: ir jārisina ar ADR izmaksām saistītās problēmas, lai nodrošinātu 
šāda strīdu izšķiršanas mehānisma pievilcību pušu starpā; ir jāapsver bezmaksas 
shēmas ieviešana patērētājiem;
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- brīvība un ārpustiesas raksturs: attiecībā uz ADR jāievēro brīvprātīguma princips, 
kura pamatā ir pušu brīvas izvēles respektēšana visa procesa laikā, sniedzot tām 
iespēju savas domstarpības jebkurā brīdī iesniegt izšķiršanai tiesā; tai nekāda gadījumā 
nav jābūt pirmajam obligātajam posmam pirms prasības celšanas tiesā, un tās rezultātā 
pieņemtie lēmumi ir saistoši tikai tad, ja puses par tiem ir iepriekš informētas un tiem 
ir skaidri piekritušas.

- samērīguma princips attiecībā uz procedūrām, lēmumiem un izmaksām, lai 
nepieļautu, ka to ietekme ir lielāka par strīda objektu un būtību; lai mazie un vidējie 
uzņēmumi (MVU) gūtu arī labumu no ADR izmantošanas, izmaksām ir jābūt 
samērīgām ar uzņēmuma lielumu;

- pārredzamība: papildus vispārīgas informācijas (strīdu veidi, noteikumi par sūdzību 
iesniegšanu, lēmuma pieņemšanas kārtība utt.) nodrošināšanai ir jābūt obligātai 
prasībai, ka jebkurai personai, kura darbojas kā mediators, ir jāpublicē gada pārskats;

7. aicina Komisiju pārskatīt formulējumu „ārpustiesas strīdu izšķiršana, lai izšķirtu 
strīdus, kas saistīti ar komercdarījumiem un komercpraksi ES”, kas no efektīvas 
saziņas aspekta ir grūti saprotams; iesaka vienkāršot šo terminu, vairāk uzsvērt šī 
posma nošķirtību no tiesvedības uzsākšanas un precizēt, ka šāda veida strīdu 
izšķiršana attiecas tikai uz strīdiem patērētāju tiesību jomā; ierosina „patērētāju strīdu 
ārpustiesas izšķiršana”, „mierizlīguma panākšana patērētāju strīdos” vai „patērētāju 
strīdu risināšana mediācijas ceļā”;

8. aicina Komisiju attiecībā uz pārrobežu patērētāju strīdiem paredzēt koordinācijas 
struktūras izveidi, lai atvieglotu piekļuvi ADR mehānismiem vienas valsts mērogā un 
sekmētu to koordināciju; tāpat rosina izveidot vienas pieturas aģentūru un/vai 
nodrošināt vienotu tālruņa numuru Eiropas mērogā, lai pilsoņiem atvieglotu piekļuvi 
viņu dalībvalstī vai citās dalībvalstīs pastāvošajām ADR shēmām un lai sniegtu viņiem 
skaidras norādes par to izmantošanu.

9. mudina Komisiju izveidot daudzvalodu Eiropas tīmekļa vietni mediācijas jomā, kurā 
jebkurš patērētājs varētu uzdot savus jautājumus un saņemt informāciju attiecībā uz to, 
kā rīkoties mediācijas gadījumā, un par sekām, kas no tās izriet, un uzzināt savas 
tiesības un pienākumus;

10. uzsver, ka patērētāju informēšana par ADR esamību pirms patērētāja strīdu rašanās ir 
būtiska; ierosina, ka šāda „iepriekšēja informēšana” tiek īstenota, iekļaujot atsauci par 
iespēju izmantot ADR visos līgumdokumentos, un attiecībā uz profesionāļiem, kuriem 
ir šāda iespēja, pievienojot kontaktpersonas koordinātas un šo ADR shēmu sūdzību 
iesniegšanas kārtību. 

11. ierosina tirdzniecības kamerām, kā arī citām profesionālām organizācijām noteikt 
pienākumu informēt uzņēmumus par ADR mehānismu esamību, par ieguvumiem, ko 
var sniegt to izmantošana, īpaši attiecībā uz to iespējām samazināt tiesvedības 
izdevumus, kā arī attiecībā uz uzņēmuma radīto tēlu un, visbeidzot, par iespēju, ko tie 
sniedz saistībā ar tirdzniecības attiecību atjaunošanu starp pusēm pretēji šķīrējtiesas 
nolēmumam vai tiesas spriedumam;

12. iesaka, kā iespējamu pamudinājumu uzņēmumiem, ieviest Eiropas mērogā kvalitātes 
marķējumu attiecībā uz mediāciju patērētāju strīdu jomā, kas atbilstu labākās prakses 
pamatnostādnēm.
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