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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu 
īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā
(COM(2010)0791 – C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0791),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0012/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ir jānovērtē Regulas (EK) 
Nr. 2006/2004 efektivitāte un operatīvie 
mehānismi un rūpīgi jāizvērtē visu to 
attiecīgo tiesību aktu iekļaušana regulas 
pielikumā, kuri aizsargā patērētāju 
intereses, ar mērķi paplašināt regulas 
darbības jomu un nodrošināt valsts 
iestādēm, kas atbild par tiesību aktu 

                                               
1 OV ...
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īstenošanu, labākus līdzekļus tādu 
pārkāpumu efektīvai atklāšanai, 
izmeklēšanai un izbeigšanai vai 
aizliegšanai, kuri kaitē patērētāju 
kopīgām interesēm pārrobežu situācijās. 
Tādēļ līdz 2013. gada 31. decembrim 
Komisijai jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojums, kuru 
izstrādā, pamatojoties uz ārējo 
novērtējumu un plašām apspriedēm ar 
visām ieinteresētajām personām, 
vajadzības gadījumā pievienojot tam 
likumdošanas priekšlikumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
-1.a pants (jauns)
Regula (EK) Nr. 2006/2004
21.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1.a pants 
Regulā (EK) Nr. 2006/2004 iekļauj šādu 
pantu:

„21.a pants 
Līdz 2013. gada 31. decembrim Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu, kurā novērtē šīs 
regulas efektivitāti un operatīvos 
mehānismus un rūpīgi izvērtē visu to 
attiecīgo tiesību aktu iekļaušanu regulas 
darbības jomā, kuri aizsargā patērētāju 
intereses. Šo ziņojumu izstrādā, 
pamatojoties uz ārējo novērtējumu un 
plašām apspriedēm ar visām 
ieinteresētajām personām, un vajadzības 
gadījumā tam pievieno likumdošanas 
priekšlikumu.”

Or. en
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PASKAIDROJUMS

I Regula (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas 
par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā

Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Regulu Nr. 2006/2004 („SPTAJ regula”) 2004. gada 
27. oktobrī, un tā stājās spēkā 2006. gada 29. decembrī.  

Regulas mērķis ir novērst šķēršļus, kas traucē sadarboties valstu iestādēm, kuras atbildīgas par 
tiesību aktu īstenošanu, lai atklātu, izmeklētu, izbeigtu vai aizliegtu patērētāju interešu 
aizsardzības tiesību aktu pārkāpumus ES. Regulas mērķis ir efektīvi un lietpratīgi cīnīties pret 
negodīgiem pārrobežu tirgotājiem, kuri kavē netraucētu iekšējā tirgus darbību, un šādi vairot 
patērētāju uzticību pārrobežu piedāvājumiem un nepieļaut, ka pārdevēji un piegādātāji 
izvairītos no noteikumu izpildes, kaitējot tiem pārdevējiem un piegādātājiem, kuri noteikumus 
ievēro. 

Šo mērķi regula sasniedz, visā ES izveidojot tīklu starp valsts iestādēm, kas atbild par tiesību 
aktu īstenošanu dalībvalstīs (SPTAJ tīkls), kurš sāka darboties 2006. gada decembrī. Regula 
Nr. 2006/2004 daļēji saskaņo iestāžu izmeklēšanas un tiesību aktu īstenošanas pilnvaras, kā 
arī izklāsta mehānismus attiecīgās informācijas apmaiņai un/vai īstenošanas darbību 
veikšanai, lai novērstu pārkāpumus pārrobežu situācijās. 

II Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Ar regulu izveidotais tīkls uzrauga un īsteno tiesību aktus, kuri aizsargā patērētāju intereses. 
Tiesību akti, uz kuriem attiecas sadarbības SPTAJ tīkla darbības joma, ir uzskaitīti regulas 
pielikumā. Ierosināto regulas grozījumu mērķis ir atjaunināt pielikuma saturu, lai ņemtu vērā 
jaunākās tiesību aktu izmaiņas patērētāju aizsardzības jomā. 

Pielikumu atjauninās, svītrojot no tā tos tiesību aktus, kas neattiecas uz valsts iestāžu, kuras 
atbild par tiesību aktu ieviešanu, sadarbību patērētāju aizsardzības jomā, un atjauninās 
atsauces uz agrākajiem tiesību aktiem, kuri zaudējuši spēku, ar atsaucēm uz jaunākajiem 
tiesību aktiem patērētāju aizsardzības jomā. 

Turklāt ir svarīgi atjaunināt pielikumu, jo Direktīvu 87/102/EEK atcēla ar Direktīvu 
2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem, skaidri nenosakot, ka atsauces uz atcelto Direktīvu 
87/102/EEK ir uzskatāmas par atsaucēm uz jauno Direktīvu 2008/48/EK. Juridiskās 
noteiktības labad šai regulai ir jāstājas spēkā steidzamā kārtā. 

III Referenta vispārējas piezīmes par SPTAJ regulas darbību

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, jo ir nepieciešams regulas pielikumā 
atspoguļot ES tiesību aktu izmaiņas patērētāju aizsardzības jomā. 
Ņemot vērā šī priekšlikuma ierobežotos mērķus, referents tomēr uzskata, ka galvenais 
aplūkojamais jautājums ir spēkā esošās regulas regulējuma pietiekamība patērētāju acquis 
pārrobežu īstenošanai. 
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2009. gada 2. jūlijā publicētajā pēdējā Komisijas ziņojumā par SPTAJ regulas piemērošanu 1

un 2010. gada 22. septembrī Briselē notikušajā augsta līmeņa sanāksmē „Patērētāju 
ekonomisko tiesību ievērošana iekšējā tirgū” atklātas bažas par patērētāju acquis pārrobežu 
īstenošanas rezultātiem. 

Liela daļa no informētajām iestādēm vai nu nav pievienojušās, vai arī aktīvi neizmanto 
sistēmu, lai gan tas ir priekšnoteikums efektīvai SPTAJ tīkla darbībai. Lūgumu 
apmierināšanai ir vajadzīgs aizvien ilgāks laiks, savukārt IT rīka lietošana iestādēs notiek tik 
dažādos veidos, ka tas var negatīvi ietekmēt centienus sadarboties. 

Citiem jautājumiem ir horizontālāks raksturs, piemēram, atšķirīgie valstu patērētāju tiesību 
akti, jurisdikcijas un piemērojamo tiesību jautājums, kā arī tas, cik lielā mērā ir piemērojams 
pienākums sadarboties, kuru ieviesa ar SPTAJ regulu. Ne vienmēr var atbildēt uz savstarpējās 
palīdzības lūgumu situācijā, kad darbība var būt aizliegta patērētāja dalībvalstī, bet 
piegādātāja dalībvalstī — nē. 

Vēl viena problēma ir prioritāšu noteikšana. Pašlaik tiesību aktu īstenošanas iestādēm nav 
kopīgu prioritāšu. Tā kā resursi ir ierobežoti, ir svarīgi un normāli, ka valsts iestādēm ir pašām 
sava sistēma prioritāšu noteikšanai. Tomēr, ja uz katru savstarpējas palīdzības lūgumu attiecas 
valsts prioritāšu noteikšana un ja nepastāv kopīgs viedoklis par to, kā noteikt prioritātes, 
sistēma nevar efektīvi darboties.  Komisijai ir jāizveido kopīga pieeja prioritāšu izvēlē un 
tādēļ ir jāparedz daudzgadu plānošana.

Jāpanāk kopīga izpratne par būtiskiem faktiem, kā arī ES patērētāju tiesību aizsardzības 
noteikumu vienota interpretācija, piemēram, „patērētāju kopīgo interešu” definīcija. Pastāv arī 
atšķirīgi uzskati par patērētāju acquis mijiedarbību ar citiem būtiskiem ES tiesību aktiem. 

Turklāt īstenošanas procesuālie noteikumi joprojām ir sadrumstaloti. Atšķirīgās valstu 
juridiskās un tiesību aktu īstenošanas sistēmas rada sarežģījumus efektīvai tiesību aktu 
pārkāpumu novēršanai Eiropas Savienībā. Dažām valsts iestādēm ir pieejami diezgan tālejoši 
līdzekļi pārkāpumu novēršanai, turpretim citām ir jāvēršas tiesā un jāsaskaras ar diezgan 
ilgstošu tiesvedību. 

Arī tiesu izdevumi var radīt problēmas. Saskaņā ar regulas 15. pantu lūguma iesniedzējas 
iestādes dalībvalstij joprojām ir pienākums atlīdzināt jebkādas izmaksas un zaudējumus, kas 
radušies sakarā ar tādiem pasākumiem, kas atzīti par nepamatotiem. Dažās valstīs, piemēram, 
Somijā lūguma iesniedzējai iestādei nav jāmaksā, jo tiek piemērots izmaksu neradīšanas 
noteikums, taču daudzās valstīs nepastāv šāda kārtība. Tas var samazināt ierosināto 
pienākumu neizpildes procedūru skaitu, ja lūguma iesniedzēja iestāde nespēj segt tiesvedības 
iespējamās izmaksas. 
Visbeidzot to, ka lūgumu apmierināšanai ir vajadzīgs aizvien ilgāks laiks (līdz 2008. gada 
jūnijam vidēji 81 diena, 2008. gada beigās jau — 148 dienas), daļēji var izskaidrot ar 
pārrobežu gadījumu lielāku sarežģītību, taču bieži tas norāda uz noteikto termiņu vai citu 

                                               
1 Ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulas (EK) Nr. 2006/2004 par 
sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā, 
(Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā) piemērošanu (COM(2009)0336).
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operatīvu prasību neizpildi. 

Savukārt tas ietekmē lūgumu skaitu, kas 2010. gadā, šķiet, ir palicis nemainīgs vai pat 
samazinājies. Tas nav vēlams, un pēc iespējas ātrāk ir jāpanāk pretēja virzība, lai sasniegtu 
galveno SPTAJ regulas mērķi. Referents pauž stingru pārliecību, ka lūgumu skaita 
samazināšanās neatspoguļo pārkāpumu daudzuma samazināšanos ES, bet gan drīzāk sistēmas 
nepilnības.  

Attiecībā uz saskaņošanas jautājumu, pašreizējā nozaru pieeja patērētāju politikas iniciatīvām 
nesekmē saskaņotu īstenošanu. Komisijai būtu vairāk jāiesaistās Eiropas mēroga darbību 
īstenošanas saskaņošanā, jo šai problēmai pašlaik nav pievērsta pietiekama uzmanība. 

Referents arī uzskata, ka labākas patērētāju aizsardzības mērķu sasniegšanai Eiropā, ir 
jāpaplašina SPTAJ regulas darbības joma, atspoguļojot ES patērētāju aizsardzības tiesību aktu 
kopumu vienotākā un horizontālākā veidā. SPTAJ regulas darbības joma jau ir nelielā mērā 
paplašināta, taču ir jāveic vispārīgāks darbības jomas novērtējums, lai iekļautu tos tiesību 
aktus, kurus pārvalda dažādas Komisijas struktūrvienības (piemēram, finanšu pakalpojumi, 
tiesību akti par pasažieru tiesībām). 

IV Referenta vispārējā nostāja

Tā kā sadarbības rezultāti pārrobežu īstenošanas jomā pašlaik nav apmierinoši, un tos ir 
jāuzlabo, referents saistībā ar šo priekšlikumu norāda trīs alternatīvus darbības veidus:

a) ierosināt nozīmīgus grozījumus ar mērķi risināt problēmas, kuras ir atklātas līdzšinējā 
regulas piemērošanā;b) pieņemt Komisijas tehnisko priekšlikumu, neierosinot izmaiņas;c) 
ierosināt dažus grozījumus, proti, „pārskatīšanas klauzulu”, pieprasot Komisijai veikt šīs 
regulas efektivitātes un operatīvo mehānismu novērtējumu, un realizējamā termiņā izstrādāt 
tiesību akta priekšlikumu, kura mērķis ir nopietnāka spēkā esošās regulas pārskatīšana, tostarp 
tās darbības jomas paplašināšana. 

Ņemot vērā nepieciešamību ātri atjaunināt un konsolidēt regulas pielikumu, lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību uzņēmumiem, patērētājiem un īstenošanas iestādēm, referents uzskata, ka 
trešais ierosinājums būtu šajā posmā piemērotākais.

Referents tomēr vēlētos uzsvērt, ka, iesniedzot šo priekšlikumu, būtu pareizākais brīdis 
apstiprināt nepieciešamību nopietnāk pārskatīt attiecīgo regulu. Referents uzskata, ka pastāv 
reāla nepieciešamība novērst nepilnības un problēmas patērētāju acquis pārrobežu īstenošanā 
un uzlabot SPTAJ tīkla vispārējo darbību.  

Referents ir informēts, ka pašlaik nav pietiekamas informācijas par regulas darbību, un šādu 
informāciju ir jāiegūst ar rūpīgas analīzes palīdzību. Šobrīd Komisija izstrādā otro ziņojumu 
par SPTAJ regulas piemērošanu, un plāno to publicēt vēlāk šajā gadā. Komisija ir paredzējusi 
arī veikt ārējo novērtējumu, kurai sekos sabiedriskā apspriešanās ieinteresēto personu vidū. 
Tādēļ šķiet saprātīgi sagaidīt šā procesa rezultātus, pirms ierosināt tālejošus SPTAJ regulas 
grozījumus. 
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Iekļaujot „pārskatīšanas klauzulu” šajā regulā, referents vēlas uzsvērt, ka Komisijai ir 
jāuzņemas pārskatīšanas veikšana, jāpaātrina tā un līdz 2013. gada beigām jāsagatavo tiesību 
aktu priekšlikums. 

Referents arī uzsver, ka ir jāizveido ES patērētāju tiesību rūpīga karte, izvērtējot SPTAJ 
regulas darbības jomu. Regulas darbības jomu ir jāuzlūko vienotā veidā un, visbeidzot, ir 
jāaptver viss ES tiesību aktu kopums, kuram ir ietekme uz patērētāju kopīgajām interesēm. 

Nobeigumā referents pauž viedokli, ka patērētāju interešu pārrobežu īstenošanai ir jāpiešķir 
augsta prioritāte politiskajā darba kārtībā. Labākai sadarbībai valstu īstenošanas iestāžu starpā 
vajadzētu kļūt par efektīvāku līdzekli Eiropas patērētāju rokās un palielināt viņu uzticību 
iekšējam tirgum. 


