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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 par Patērētāju tiesību 
aizsardzības programmu 2014.–2020. gadam
(COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0707),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 169. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0397/2011),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 28. marta 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,
– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Budžeta 

komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0000/2012),
1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. norāda, ka tiesību akta priekšlikumā norādītajam finansējumam ir indikatīvs raksturs un to 
nevar apstiprināt, pirms nav panākta vienošanās par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam;

3. atgādina tā nostāju, ka, neparedzot pietiekamus papildu līdzekļus nākamajā daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS), Savienība nespēs īstenot pašreizējās politikas prioritātes un jaunos 
Lisabonas līgumā paredzētos uzdevumus, nemaz nerunājot par reaģēšanu uz 
neparedzamiem notikumiem; norāda, ka, neraugoties uz to, ka nākamajai DFS paredzēto 
līdzekļu līmenis ir palielināts par vismaz 5 % salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni, ir 
iespējams vien ierobežots ieguldījums Savienības mērķu, par kuriem panākta vienošanās, 
un saistību un Savienības solidaritātes principa īstenošanā; 

4. aicina Komisiju, pieņemot nākamo daudzgadu finanšu shēmu, attiecīgā gadījumā iesniegt 
priekšlikumu, kas paredz koriģēt šīs programmas finanšu atsauces summu;

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

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

                                               
1 OV C, ... , lpp.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Programmai „Patērētāji” laika 
posmam no 2014. līdz 2020. gadam 
(turpmāk tekstā – programma) būtu 
jāveicina paaugstināta patērētāju 
aizsardzības līmeņa nodrošināšana un 
pilnībā jāatbalsta stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķi izaugsmes un 
konkurētspējas ziņā, integrējot īpašus 
aspektus, kas attiecas uz Eiropas digitālo 
programmu, paredzot, ka digitalizācija 
efektīvi uzlabo patērētāju labklājību, uz 
ilgtspējīgu izaugsmi, izstrādājot izaugsmes 
modeļus ilgākam laika posmam, sociālo 
iekļaušanu, ņemot vērā mazaizsargāto 
patērētāju īpašo situāciju un sabiedrības, 
kas noveco, vajadzības, un lietpratīgu 
regulējumu, balstoties uz patēriņa tirgu 
uzraudzību, lai izstrādātu pārdomātu un 
pareizi orientētu regulējumu.

Or. fr

Bijušais 1.a apsvērums, jo numerācija tekstā franču valodā ir nepareiza.

Pamatojums

Šai programmai ir jānodrošina Savienībai iespēja sekmīgāk risināt patērētāju tiesību 
aizsardzības politikas radītos jaunos problēmjautājumus līdz 2020. gadam. Šajā saistībā ir 
saprātīgi iekļaut tajā nākotnes redzējumu un atgādināt stratēģijas „Eiropa 2020” gudrai, 
ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei mērķus, kurā ir ņemta vērā digitālās vides attīstība, 
aizvien pieaugošā lēmumu pieņemšanas procesa sarežģītība, nepieciešamība dot priekšroku 
ilgtspējīgākiem patēriņa ieradumiem un ņemt vērā sabiedrības novecošanu un mazaizsargāto 
personu iekļaušanu.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Patērētāju tiesību aizsardzības 
programmā, kuru Komisija pieņēma 
[2012. gada ... maijā], ir noteikts 
Savienības patērētāju tiesību aizsardzības 
politikas stratēģiskais satvars nākamajiem 
gadiem, atbalstot patērētāju intereses 
visās Savienības īstenotajās politikās. Šīs 
programmas mērķis ir izstrādāt stratēģiju, 
ar kuras starpniecību politikas sniegs 
efektīvu un lietderīgu atbalstu 
patērētājiem visa mūža garumā, 
garantējot piedāvāto ražojumu un 
pakalpojumu drošumu, informējot un 
izglītojot, atbalstot organizācijas, kas 
viņus pārstāv, nostiprinot tiesības, tiesu 
iestāžu un pārsūdzības pieejamību un 
ievērojot tiesību aktus.

Or. fr

Bijušais 1.b apsvērums, jo numerācija tekstā franču valodā ir nepareiza.

Pamatojums

Ir jānorāda atsauce uz Patērētāju tiesību aizsardzības programmu un jānodrošina saskaņa 
starp stratēģiju un finanšu programmu.

Grozījums Nr. 3

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 

(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 
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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, 
citiem Savienības fondiem un 
programmām būtu jāgādā finansiāls 
atbalsts patērētāju interešu integrēšanai to 
attiecīgajās jomās. 

globalizāciju, digitalizāciju, aizvien 
sarežģītākajiem lēmumiem, kas jāpieņem 
patērētājiem, 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, citiem 
Savienības fondiem un programmām būtu 
jāgādā finansiāls atbalsts patērētāju 
interešu integrēšanai to attiecīgajās jomās.

Or. fr

Bijušais 2. apsvērums, jo numerācija tekstā franču valodā ir nepareiza.

Grozījums Nr. 4

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 tiesību 
aizsardzības uzlabošanai. Lai sasniegtu šo 
vispārīgo mērķi, būtu jāizvirza konkrēti 
mērķi attiecībā uz drošumu, patērētāju 
informēšanu un izglītošanu un atbalstu 
patērētāju organizācijām, 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, kurus var 
papildināt ar elementiem atbilstoši 
kontekstam.

Or. fr
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Bijušais 4. apsvērums, jo numerācija tekstā franču valodā ir nepareiza.

Pamatojums

Atbalsts patērētāju organizācijām ir ļoti svarīgs mērķis, un ir attiecīgi jānorāda tā svarīgums.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Liela nozīme ir patērētāju 
uzticēšanās palielināšanai. Šā mērķa 
sasniegšanai ir jāstiprina rīcībspēja, jo 
īpaši nodrošinot attiecīgu finansiālu 
atbalstu starpniekiem, piemēram, 
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, balstoties uz atbalstu, 
informēšanu un izglītošanu un 
personalizējot to.

Or. fr

Bijušais 4.a apsvērums, jo numerācija tekstā franču valodā ir nepareiza.

Pamatojums

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. 
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Kopsakarā ar programmas īstenošanu 
attiecīgos gadījumos būtu jāsekmē 
sadarbība ar trešām valstīm, kas 
programmā nepiedalās, ņemot vērā visus 
attiecīgos nolīgumus starp šādām valstīm 
un Savienību.

(11) Kopsakarā ar programmas īstenošanu 
un ņemot vērā ražošanas ķēdes 
globalizāciju un tirgu pieaugošo 
savstarpējo atkarību, būtu jāsekmē 
sadarbība ar trešām valstīm, kas 
programmā nepiedalās, ņemot vērā visus 
attiecīgos nolīgumus starp šādām valstīm 
un Savienību.

Or. fr

Bijušais 10. apsvērums, jo numerācija tekstā franču valodā ir nepareiza.

Pamatojums

Globalizācijas un starptautiskās tirdzniecības izaugsmes dēļ ir nepieciešams aktīvāk stiprināt 
sadarbību ar trešām valstīm, jo 2010. gadā vismaz 73 % saņemto paziņojumu bija tieši par šo 
valstu ražojumu neatbilstību Eiropas tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai varētu grozīt dažus nebūtiskus šās
regulas elementus, attiecībā uz II pielikumā 
izklāstīto rādītāju pielāgošanu būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras saskaņā ar 
LESD 290. pantu pieņemt tiesību aktus. Ir 
īpaši svarīgi, lai sagatavošanās darba 
gaitā Komisija veiktu pienācīgu 
apspriešanos, tostarp ekspertu līmenī. 
Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
Komisijai būtu jānodrošina, lai attiecīgos 
dokumentus vienlaicīgi, laikus un 
pienācīgā kārtībā nosūtītu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(12) Lai varētu grozīt un papildināt dažus 
nebūtiskus šīs regulas elementus, kā arī 
papildināt I pielikumā izklāstīto darbību 
sarakstu, Komisijai būtu jādeleģē
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
attiecībā uz attiecībā uz gada darba 
programmu pieņemšanu un II pielikumā 
izklāstīto rādītāju pielāgošanu. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī. Sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai būtu 
jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus 
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vienlaicīgi, laikus un pienācīgā kārtībā 
nosūtītu Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. fr

Bijušais 11. apsvērums, jo numerācija tekstā franču valodā ir nepareiza.

Pamatojums

Pieņemot gada darba programmas, ir jāizdara politiskā izvēle, kuras mērķis ir precizēt un arī 
papildināt prioritātes un veicamās darbības, tostarp tiesību pamataktā noteikto finanšu 
resursu pārdali, kas paredz tiesību deleģēšanu Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu. 
Saskaņā ar LESD 290. pantu arī lēmums papildināt I pielikumā izklāstīto darbību sarakstu ar 
līdzīgām darbībām ir jāpieņem deleģēta akta veidā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai šās regulas īstenošanai 
nodrošinātu vienotus nosacījumus, būtu 
jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras 
attiecībā uz gada darba programmu 
pieņemšanu. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. Tā kā ražojumu drošuma 
kritēriji programmā nav izklāstīti, taču ar 
to tiecas nodrošināt finansiālu atbalstu 
ražojumu drošuma politikas īstenošanas 
rīkiem, un tā kā attiecīgā summa ir 
samērā neliela, atbilstīgi ir izmantot 
konsultēšanās procedūru.

svītrots

Or. fr
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Bijušais 12. apsvērums, jo numerācija tekstā franču valodā ir nepareiza.

Pamatojums

Pieņemot gada darba programmas, ir jāizdara politiskā izvēle, kuras mērķis ir precizēt un arī 
papildināt prioritātes un veicamās darbības, tostarp tiesību pamataktā noteikto finanšu 
resursu pārdali, kas paredz tiesību deleģēšanu Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu. Sk. 
11. apsvērumu.

Grozījums Nr. 9

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 pienesumu 
patērētāju veselības, drošības un mantisko 
interešu aizsardzībā, kā arī atbalstot viņu 
tiesības uz informāciju, izglītošanu un 
pašorganizēšanos savu interešu aizstāvībai. 
Ar programmu tiks papildinātas, atbalstītas 
un uzraudzītas dalībvalstu politikas 
nostādnes. 

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

Or. fr

Pamatojums

Šai programmai ir jānodrošina Savienībai iespēja sekmīgāk risināt patērētāju aizsardzības 
politikas radītos jaunos problēmjautājumus līdz 2020. gadam. Šajā saistībā ir saprātīgi 
iekļaut tajā nākotnes redzējumu, atgādinot stratēģijas „Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei mērķus.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētāk, šā mērķa sasniegšanu vērtēs 
pēc aktivitātes ES ātrās ziņošanas sistēmā 
bīstamu patēriņa preču jomā (RAPEX).

Konkrētāk, šā mērķa sasniegšanu vērtēs 
pēc aktivitātes un efektivitātes ES ātrās 
ziņošanas sistēmā bīstamu patēriņa preču 
jomā (RAPEX).

Or. fr

Grozījums Nr. 11

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 — patērētāju informēšana 
un izglītošana un atbalsts patērētāju 
organizācijām: pilnveidot patērētāju 
izglītotību, informētību un izpratni par 
savām tiesībām, izstrādāt faktu bāzi 
patērētāju politikai un atbalstīt patērētāju 
organizācijas.

Or. fr

Pamatojums

Atbalsts patērētāju organizācijām pats par sevi ir ļoti svarīgs mērķis. Tāpēc šeit ir jānošķir 
šis mērķis un patērētāju informēšanas un izglītošanas mērķis.

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Mērķis Nr. 3 — tiesības un to 
aizsardzība: konsolidēt patērētāju tiesības 

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

patērētāju tiesības jo īpaši ar regulatīvām 
darbībām un darīt vieglāk pieejamu 
individuālo un attiecīgā gadījumā 
kolektīvo tiesību aizsardzību, tostarp 
alternatīvu strīdu izšķiršanu.

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, 
raugoties pēc tā, kā pārrobežu strīdu 
risināšanā izmanto alternatīvu strīdu 
izšķiršanu, kā arī pēc aktivitātes tiešsaistes 
strīdu izšķiršanas Savienības mēroga 
sistēmā un patērētāju, kas uzsāk 
tiesvedību, saskaroties ar problēmu, 
īpatsvara.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāparedz iespēja izstrādāt tiesību aktus par patērētāju tiesību aizsardzību, nevis tikai 
konsolidēt tiesību kopumu. Patērētāju, kas izmanto tiesību aizsardzības iespējas (vēršoties pie 
komersanta, uzņēmuma, pielietojot alternatīvu strīdu izšķiršanu vai vēršoties tiesā), īpatsvars 
ir rādītājs, kas liecina par viņu uzticēšanos šīm sistēmām un līdz ar to šo sistēmu efektivitāti.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – otrā 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 (izskatīto, izbeigto, 
tiesu iestādēm nodoto lietu, pasludināto 
spriedumu u.c. skaits) 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. Vēl 
papildus informācijas plūsmas vērtēšanai ir ierosināts izvērtēt tīkla efektivitāti (piemēram, 
lietu pārvaldības kvalitāti).

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 15. pantu attiecībā uz
II pielikumā izklāstīto rādītāju 
pielāgošanu vai jaunu rādītāju
izstrādāšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) attiecībā uz mērķi Nr. 2 — informēšana 
un izglītošana:

(b) attiecībā uz mērķi Nr. 2 — patērētāju 
informēšana un izglītošana un atbalsts 
patērētāju organizācijām:

Or. fr

Pamatojums

Atbalsts patērētāju organizācijām pats par sevi ir ļoti svarīgs mērķis. Tāpēc šeit ir jānošķir 
šis mērķis un patērētāju informēšanas un izglītošanas mērķis.
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Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(4) veidot faktu bāzi politikas izstrādei 
jomās, kas skar patērētājus, pārdomāta un 
pareizi orientēta regulējuma izstrādei un 
iespējamo tirgus disfunkciju vai izmaiņu 
noteikšanai patērētāju vajadzībās;

Or. fr

Pamatojums

Efektivitātes nolūkam būtu jānodrošina, ka jaunu tiesību aktu sagatavošanas laikā ir 
pieejama faktu bāze, lai noteiktu iespējamās tirgus disfunkcijas vai izmaiņas patērētāju 
vajadzībās.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) atbalstīt patērētāju tiesību aizsardzības 
organizācijas;

(5) ieguldīt finansiālus līdzekļus Eiropas
patērētāju tiesību aizsardzības organizāciju 
darbībā;

Or. fr

Pamatojums

Šeit ir lietderīgi izmantot un atjaunot formulējumu, kas izmantots Lēmuma Nr. 1926/2006/EK, 
ar ko izveido Kopienas rīcības programmu patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā (no 
2007. gada līdz 2013. gadam), 5. darbībā.
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) uzlabot vietējo, reģionālo, valstu un 
Eiropas patērētāju organizāciju spējas, jo 
īpaši ar personāla apmācību un 
paraugprakses un ekspertīzes apmaiņas 
palīdzību, jo īpaši tādās patērētāju 
organizācijās, kuras atrodas pārrobežu 
zonās, dalībvalstīs, kurās tās nav 
pietiekami attīstītas, vai dalībvalstīs, kurās 
patēriņa tirgū un vidē ir novērojams 
salīdzinoši zems patērētāju uzticēšanās un 
apzināšanās līmenis;

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. 19

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

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

Uzticamas salīdzināšanas vietnes nodrošina patērētājiem lielāku neatkarību, labāku 
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informētību un iespēju salīdzināt datus, tostarp pārrobežu darījumu vajadzībām.

Grozījums Nr. 20

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) vairāk izglītot patērētājus; (7) vairāk izglītot patērētājus visa mūža 
garumā;

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā aizvien sarežģītākos lēmumus, kas ir jāpieņem, un sabiedrības un patērētāju vides 
attīstību (sabiedrības novecošana, ekonomiskā nedrošība, digitālo rīku attīstība u.c.), ir 
jāparedz ar patēriņu saistīta izglītošana visa mūža garumā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
4. pants – c punkts – 8. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Komisijai sagatavot patērētāju tiesību 
aizsardzības aktus un citas regulējuma 
iniciatīvas, uzraudzīt dalībvalstu veikto 
transponēšanu un pēc tam izvērtēt tās 
ietekmi, un veicināt līdzregulējuma un 
pašregulējuma iniciatīvas;

(8) Komisijai sagatavot patērētāju tiesību 
aizsardzības aktus un citas regulējuma 
iniciatīvas, uzraudzīt dalībvalstu veikto 
transponēšanu un pēc tam izvērtēt tās 
ietekmi, un veicināt līdzregulējuma un 
pašregulējuma iniciatīvas, kā arī minēto 
iniciatīvu efektīvu ietekmes novērtējumu 
patēriņa tirgos;

Or. fr

Pamatojums

Līdzregulējuma un pašregulējuma iniciatīvas ir interesantas, tomēr ir jāpatur prātā, ka 
ieteikuma tiesību tipa iniciatīvas nevar aizstāt likumdevēju. Tāpēc ir jānodrošina sistemātiska 
uzraudzība, lai varētu pieņemt tiesību aktus, ja tiek konstatēts, ka to ietekme uz tirgiem ir 
nepietiekama.
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Grozījums Nr. 22

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

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, 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, 
kas retāk izmanto tiesību aizsardzības 
iespējas;

Or. fr

Pamatojums

Ir novērots, ka vecāka gadagājuma iedzīvotāji un/vai iedzīvotāji ar zemāku izglītības līmeni 
retāk izmanto tiesību aizsardzības iespējas (sk. Eiropas Komisijas ietekmes novērtējumu), 
tāpēc ir nepieciešama rīcība šajā jomā. Teksta otrā daļa par uzraudzību ir svītrota un 
iekļauta nākamajā punktā kā jauns īpašs mērķis.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) uzraudzīt patērētājiem paredzēto 
strīdu izšķiršanas mehānismu darbību un 
efektivitāti, izstrādājot un uzturot arī 
attiecīgus IT rīkus, kā arī apmainoties ar 
dalībvalstu paraugpraksi un pieredzi;

Or. fr
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Pamatojums

Ņemot vērā daudzās un dažādās strīdu alternatīvas izšķiršanas struktūras Savienības līmenī, 
minētās struktūras uzlabos savu efektivitāti, apmainoties ar paraugpraksi un pieredzi. 

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
4. pants – d punkts – 11. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) sniegt finansiālu ieguldījumu kopīgās 
darbībās ar publiskām vai bezpeļņas 
struktūrām, kas veido Savienības tīklus, 
kuros patērētāji saņem informāciju un 
palīdzību, kas tiem palīdz īstenot savas 
tiesības un gūt iespēju izmantot pienācīgu 
strīdu izšķiršanas kārtību, tostarp strīdu 
izšķiršanas ārpustiesas shēmas, kuras 
darbojas tiešsaistē (Eiropas Patērētāju 
informēšanas centru tīkls).

(11) sniegt finansiālu ieguldījumu kopīgās 
darbībās un parakstīt partnerattiecību 
nolīgumus ar publiskām vai bezpeļņas 
struktūrām, kas veido Savienības tīklus, 
kuros patērētāji saņem informāciju un 
palīdzību, kas tiem palīdz īstenot savas 
tiesības un gūt iespēju izmantot pienācīgu 
strīdu izšķiršanas kārtību, tostarp strīdu 
izšķiršanas ārpustiesas shēmas, kuras 
darbojas tiešsaistē (Eiropas Patērētāju 
informēšanas centru tīkls).

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Patērētāju informēšanas centru novērtējums ir parādījis, ka to efektivitātes 
nodrošināšanai ir jāievieš stabilāki finansēšanas līdzekļi, piemēram, partnerattiecību 
nolīgumi.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
4. pants – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo darbību iespējamā satura sīkāks 
apraksts ir pievienots I pielikumā.

Šo darbību iespējamā satura sīkāks 
apraksts ir pievienots I pielikumā. 
Komisija ir tiesīga pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 15. pantu, lai 
papildinātu I pielikumā izklāstīto sarakstu 
ar līdzīgām darbībām, kurām ir 
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salīdzināma ietekme un kuras sekmē 
3. pantā minēto specifisko mērķu 
īstenošanu.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290. pantu lēmums papildināt I pielikumā izklāstīto darbību sarakstu ar 
līdzīgām darbībām ir jāpieņem deleģēta akta veidā.

Grozījums Nr. 26

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 vismaz pusē dalībvalstu esošas 
organizācijas, kas saskaņā ar attiecīgās 
valsts noteikumiem vai praksi pārstāv 
patērētājus un darbojas vietējā, reģiona vai 
valsts līmenī.

Or. fr

Pamatojums

Atsevišķām teritorijām, jo īpaši pārrobežu zonām, piemīt īpašas iezīmes; tāpēc ir jāatbalsta 
patērētāju organizācijas, kuras darbojas minētajās zonās.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tās ir nevalstiskas bezpeļņas 
organizācijas, kuras nav atkarīgas no 
uzņēmējdarbības interesēm vai citām 
konfliktējošām interesēm un kuru galvenie 
uzdevumi un darbības veidi ir veicināt un 

(a) tās ir nevalstiskas bezpeļņas 
organizācijas, kuras nav atkarīgas no 
rūpniecības, komerciālām un
uzņēmējdarbības interesēm vai citām 
konfliktējošām interesēm un kuru galvenie 
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aizsargāt patērētāju veselību un drošību un 
mantiskās un juridiskās intereses; 

uzdevumi un darbības veidi ir veicināt un 
aizsargāt patērētāju veselību un drošību un 
mantiskās un juridiskās intereses;

Or. fr

Pamatojums

Starptautiskām NVO un organizācijām, kuras atbalsta principus un politikas, kas veicina 
programmas mērķu īstenošanu, ir jāpiemēro tādi paši neatkarības kritēriji kā Eiropas NVO 
un organizācijām.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tādas darbības dotācijas Savienības 
mēroga struktūrām, kas paredzētas rīcības 
un paraugprakses kodeksu, kā arī cenas, 
ražojumu kvalitātes un ilgtspējas 
salīdzināšanas vadlīniju izstrādei, var 
piešķirt struktūrām, kas atbilst visiem 
turpmāk minētajiem nosacījumiem:

4. Tādas darbības dotācijas Savienības 
mēroga struktūrām, kas paredzētas 
salīdzināšanas interneta vietņu, rīcības un 
paraugprakses kodeksu, kā arī cenas, 
ražojumu kvalitātes un ilgtspējas 
salīdzināšanas vadlīniju izstrādei, var 
piešķirt struktūrām, kas atbilst visiem 
turpmāk minētajiem nosacījumiem:

Or. fr

Pamatojums

Uzticamas salīdzināšanas vietnes nodrošina patērētājiem lielāku neatkarību, labāku 
informētību un iespēju salīdzināt datus, tostarp pārrobežu darījumu vajadzībām.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Darbības dotācijas var piešķirt publiskai 
struktūrai vai bezpeļņas struktūrai, kas 
izraudzīta, ievērojot pārredzamu 

7. Darbības dotācijas var piešķirt publiskai 
struktūrai vai bezpeļņas struktūrai, kas 
izraudzīta, ievērojot pārredzamu 



PR\897379LV.doc 23/53 PE486.107v01-00

LV

procedūru, un ko iecēlusi kāda no 
dalībvalstīm vai kāda no trešām valstīm, 
kas minētas šās regulas 7. pantā. Ieceltā 
struktūra ietilpst kādā no Savienības 
tīkliem, kas patērētājiem sniedz 
informāciju un palīdzību, lai viņiem 
palīdzētu īstenot savas tiesības un gūt 
pieeju pienācīgām strīdu izšķiršanas 
iespējām (Eiropas Patērētāju informēšanas 
centru tīkls).

procedūru, un ko iecēlusi kāda no 
dalībvalstīm vai kāda no trešām valstīm, 
kas minētas šīs regulas 7. pantā, un ar šīm 
struktūrām var noslēgt partnerattiecību 
nolīgumus. Ieceltā struktūra ietilpst kādā 
no Savienības tīkliem, kas patērētājiem 
sniedz informāciju un palīdzību, lai viņiem 
palīdzētu īstenot savas tiesības un gūt 
pieeju pienācīgām strīdu izšķiršanas 
iespējām (Eiropas Patērētāju informēšanas 
centru tīkls).

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Patērētāju informēšanas centru novērtējums ir parādījis, ka to efektivitātes 
nodrošināšanai ir jāievieš stabilāki finansēšanas līdzekļi, piemēram, partnerattiecību 
nolīgumi.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Darbības dotācijas var piešķirt sūdzību 
izskatīšanas iestādēm, kas ir nodibinātas un 
darbojas Savienībā un Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas valstīs, kuras ir 
Eiropas Ekonomikas zonas dalībnieces, un 
kas ir atbildīgas par patērētāju sūdzību 
vākšanu vai par centieniem izskatīt 
sūdzības vai patērētājiem sniegt padomus 
vai informāciju par sūdzībām vai 
jautājumiem, un kas attiecībā uz patērētāja 
iesniegtām sūdzībām vai jautājumiem par 
tirgotāju ir trešās personas. Tas neattiecas 
nedz uz patērētāju sūdzību izskatīšanas 
mehānismiem, kurus uztur tirgotāji un 
kurus izmanto jautājumu un sūdzību 
izskatīšanai tiešā mijiedarbībā ar 
patērētājiem, nedz arī uz mehānismiem, 
kas nodrošina sūdzību izskatīšanas 
dienestus, ko uztur tirgotājs vai kas tiek 

8. Darbības dotācijas var piešķirt sūdzību 
izskatīšanas iestādēm, kas ir nodibinātas un 
darbojas Savienības dalībvalstīs un 
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
valstīs, kuras ir Eiropas Ekonomikas zonas 
dalībnieces, un kas ir atbildīgas par 
patērētāju sūdzību pieņemšanu un 
izskatīšanu un patērētāju konsultēšanu vai 
informēšanu saistībā ar sūdzībām vai 
jautājumiem, un kas attiecībā uz patērētāja 
iesniegtām sūdzībām vai jautājumiem par 
tirgotāju ir trešās personas. 
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uzturēti tirgotāja vārdā.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā daudzās un dažādās strīdu alternatīvas izšķiršanas struktūras Savienības līmenī, 
minētās struktūras uzlabos savu efektivitāti, apmainoties ar paraugpraksi un pieredzi.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas īstenošanai paredzētais 
finansējums ir EUR 197 000 000
faktiskajās cenās.

Programmas īstenošanai paredzētais 
finansējums ir [EUR 206 850 000 —
indikatīvā summa] faktiskajās cenās.

Or. en

Pamatojums

Vispārējais finansējums ir palielināts par 5 %, tādējādi nodrošinot atbilstību EP 2011. gada 
8. jūnija rezolūcijai par ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai (SURE ziņojums). Tomēr ir uzskatāms, 
ka finansējumam ir indikatīvs raksturs, un tā izstrāde ir jāpabeidz, tiklīdz tiks panākta 
vienošanās par DFS.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a IIa pielikumā ir noteikta līdzekļu 
indikatīvā sadale specifiskajiem 3. pantā 
izklāstītajiem mērķiem.

Or. en
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Pamatojums

Likumdevējiem ir jānodrošina politikas vadlīnijas par izdevumu sadalījumu starp 
specifiskajiem 3. pantā izklāstītajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) darbības dotācijas, kas nepārsniedz 
50 % no attiecināmām izmaksām un, kā 
definēts 5. panta 4. punktā, ir paredzētas 
Savienības mēroga struktūrām rīcības un 
paraugprakses kodeksu, kā arī cenu, 
ražojumu kvalitātes un ilgtspējas 
salīdzināšanas vadlīniju izstrādei; 

(d) darbības dotācijas, kas nepārsniedz 
50 % no attiecināmām izmaksām un, kā 
definēts 5. panta 4. punktā, ir paredzētas 
Savienības mēroga struktūrām 
salīdzināšanas interneta vietņu, rīcības un 
paraugprakses kodeksu, kā arī cenu, 
ražojumu kvalitātes un ilgtspējas 
salīdzināšanas vadlīniju izstrādei; 

Or. fr

Pamatojums

Uzticamas salīdzināšanas vietnes nodrošina patērētājiem lielāku neatkarību, labāku 
informētību un iespēju salīdzināt datus, tostarp pārrobežu darījumu vajadzībām.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No programmai paredzētā finanšu 
piešķīruma var segt arī izdevumus, kas 
saistīti ar sagatavošanas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
darbībām, kas nepieciešamas programmas 
pārvaldībai un tās mērķu īstenošanai;
konkrētāk, pētījumiem, ekspertu 
sanāksmēm, informācijas un 
komunikācijas darbībām, tostarp 
Savienības politikas prioritāšu 

1. No programmai paredzētā finanšu 
piešķīruma var segt arī izdevumus, kas 
saistīti ar sagatavošanas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
darbībām, kas nepieciešamas programmas 
pārvaldībai un tās mērķu īstenošanai, kā arī 
visus pārējos tehniskās un administratīvās 
palīdzības izdevumus, kādi Komisijai 
bijuši attiecībā uz minētās Programmas 
pārvaldību.
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korporatīvai komunicēšanai proporcionāli 
to kopsakaram ar šās regulas 
vispārīgajiem mērķiem, izdevumiem, kas 
saistīti ar IT tīkliem, kuru galvenais 
uzdevums ir informācijas apstrāde un 
apmaiņa, kā arī visiem pārējiem tehniskās 
un administratīvās palīdzības izdevumiem, 
kādi Komisijai bijuši attiecībā uz minētās 
Programmas pārvaldību.

Or. fr

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Kopējā summa, lai segtu izdevumus, 
kas saistīti ar sagatavošanas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
darbībām, kā arī 1. punktā paredzēto 
tehnisko un administratīvo palīdzību, 
nedrīkst pārsniegt 10,5 % no programmai 
piešķirtā finansējuma.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānosaka programmas finanšu dotācijas daļas griesti, kuru varēs izmantot, lai segtu 
izdevumus, kas saistīti ar sagatavošanas, uzraudzības, kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
darbībām, kā arī tehnisko un administratīvo palīdzību. Šādu griestu noteikšana ļaus novirzīt 
finansējumu vairāk konkrētām darbībām programmas mērķu sasniegšanas veicināšanai, 
nevis administratīvai vai tehniskai palīdzībai.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
12. pants – pirmā daļa - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija īsteno programmu, pieņemot Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
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gada darba programmas kā īstenošanas 
aktus, kuros izklāstīti Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 paredzētie 
elementi, konkrētāk:

aktus saskaņā ar 15. pantu, lai pieņemtu
gada darba programmas, kurās izklāstīti 
Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
paredzētie elementi, konkrētāk:

Or. fr

Pamatojums

Pieņemot gada darba programmas, ir jāizdara politiskā izvēle, kuras mērķis ir precizēt un arī 
papildināt prioritātes un veicamās darbības, tostarp tiesību pamataktā noteikto finanšu 
resursu pārdali, kas paredz tiesību deleģēšanu Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
12. pants – pirmā daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) attiecīgā gadījumā atļauja atbilstoši 
Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
izmantot vienreizējus maksājumus, vienību 
izmaksu standartshēmas vai vienotas 
likmes finansējumu;

(d) attiecīgā gadījumā atļauja atbilstoši 
Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
izmantot partnerattiecību nolīgumus,
vienreizējus maksājumus, vienību izmaksu 
standartshēmas vai vienotas likmes 
finansējumu;

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Patērētāju informēšanas centru novērtējums ir parādījis, ka to efektivitātes 
nodrošināšanai ir jāievieš stabilāki finansēšanas līdzekļi, piemēram, partnerattiecību 
nolīgumi.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
12. pants – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
16. pantā minēto konsultēšanās 

svītrots
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procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Pieņemot gada darba programmas, ir jāizdara politiskā izvēle, kuras mērķis ir precizēt un arī 
papildināt prioritātes un veicamās darbības, tostarp tiesību pamataktā noteikto finanšu 
resursu pārdali, kas paredz tiesību deleģēšanu Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija paziņo saskaņā ar šo lēmumu 
veikto darbību rezultātus Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai.

Or. fr

Pamatojums

Šeit ir lietderīgi atsaukties uz Lēmuma Nr. 1926/2006/EK, ar ko izveido Kopienas rīcības 
programmu patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā (no 2007. gada līdz 2013. gadam), 
9. panta 2. punkta otro daļu.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šās regulas 3. pantā minēto pilnvaru 
deleģējumu Komisijai piešķir uz 2014.–
2020. gada programmas darbības laiku.

2. Pilnvaras pieņemt 3., 4. un 12. pantā
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz 2014.–2020. gada programmas darbības 
laiku.

Or. fr
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Pamatojums

Pieņemot gada darba programmas, ir jāizdara politiskā izvēle, kuras mērķis ir precizēt un arī 
papildināt prioritātes un veicamās darbības, tostarp tiesību pamataktā noteikto finanšu 
resursu pārdali, kas paredz tiesību deleģēšanu Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu. 
Saskaņā ar LESD 290. pantu arī lēmums papildināt I pielikumā izklāstīto darbību sarakstu ar 
līdzīgām darbībām ir jāpieņem deleģēta akta veidā.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 3. pantā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu tajā norādīto pilnvaru 
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.

3. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 3., 4. un 12. pantā
minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Or. fr

Pamatojums

Sk. grozījuma 15. panta 2. punkta pamatojumu.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

5. Saskaņā ar 3., 4. vai 12. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei ne
Eiropas Parlaments, ne Padome nav
izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā 
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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.

laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

Or. fr

Pamatojums

Sk. grozījuma 15. panta 2. punkta pamatojumu.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots
Komiteju procedūra

1. Komisijai palīdz komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 1 – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izstrādāt un uzturēt IT rīkus (piemēram, 
datubāzes, informācijas un komunikācijas 
sistēmas);

(a) izstrādāt, modernizēt un uzturēt IT 
rīkus (piemēram, datubāzes, informācijas 
un komunikācijas sistēmas), jo īpaši lai 
varētu uzlabot sistēmu efektivitāti, 
pateicoties datu eksporta, atlasīšanas un 
statistikas ieguves iespēju palielināšanai, 
kā arī atvieglot elektronisko datu apmaiņu 



PR\897379LV.doc 31/53 PE486.107v01-00

LV

un izmantošanu dalībvalstu vidū;

Or. fr

Pamatojums

Prakse liecina, ka ir jāsaskaras ar vairākām grūtībām datu apstrādes ziņā, un ir 
nepieciešama pašreizējo rīku modernizācija. Vēl viens konstatējums: gan informācijas 
apmaiņa, gan izplatīšana dalībvalstu vidū nav pietiekama, piemēram, attiecībā uz 
importētajiem ražojumiem veiktajām pārbaudēm; tāpēc ir jāatbalsta tādu IT rīku izstrāde, kas 
veic šīs informācijas uzskaiti, lai izvairītos no pārbaužu dublēšanās un attiecīgi nevajadzīgām 
izmaksām, kuras jāsedz kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 1 – 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 %)).

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 1 – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) veikt sadarbību administratīvajā jomā 
un īstenošanas jomā ar tām trešām valstīm, 
uz kurām neattiecas 7. pants;

(f) veikt sadarbību administratīvajā jomā,
īstenošanas jomā, ražojumu izsekojamības 
jomā, kā arī novēršanas darbību attīstības 
jomā ar tām trešām valstīm, uz kurām 
neattiecas 7. pants, jo īpaši ar trešām 
valstīm, kuras ir izcelsmes valstis 
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vairākumam ražojumu, attiecībā uz 
kuriem Savienība ir informēta par to 
neatbilstību Savienības tiesību aktiem;

Or. fr

Pamatojums

RAPEX 2010. gada pārskatā ir norādīts, ka vairākums ziņojumu par ražojumu neatbilstību 
Eiropas tiesību aktiem tiek iesniegts par noteiktām valstīm, piemēram, Ķīnu (58 % ziņojumu 
2010. gadā). Turklāt pārskatā ir minēts, ka 16 % gadījumu attiecībā uz paziņotajiem Ķīnas 
ražojumiem nebija iespējams noteikt šo ražojumu izcelsmi; tāpēc ir jāveicina sadarbība 
izsekojamības jomā.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 2 – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Atbalsts patērētāju organizācijām pats par sevi ir ļoti svarīgs mērķis. Tāpēc šeit ir jānošķir 
šis mērķis un patērētāju informēšanas un izglītošanas mērķis.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 2 – 4. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Veidot faktu bāzi politikas izstrādei 4. Veidot faktu bāzi politikas izstrādei 
jomās, kas skar patērētājus, un uzlabot šīs 
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jomās, kas skar patērētājus bāzes pieejamību

Or. fr

Pamatojums

Lai uzlabotu minētās faktu bāzes potenciālu, ir jānodrošina tās viegla pieejamība visām 
ieinteresētajām personām (patērētāju organizācijām, valsts iestādēm, pētniekiem, arī plašākai 
sabiedrībai u.tml.).

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 2 – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veikt Savienības mēroga pētījumus un 
analīzi par patērētājiem un patērētāju 
tirgiem; 

(a) veikt Savienības mēroga pētījumus un 
analīzi par patērētājiem un patērētāju 
tirgiem, lai izstrādātu pārdomātu un 
pareizi orientētu regulējumu un noteiktu 
iespējamās tirgus disfunkcijas vai 
izmaiņas patērētāju vajadzībās;

Or. fr

Pamatojums

Efektivitātes nolūkam būtu jānodrošina, ka jaunu tiesību aktu sagatavošanas laikā ir 
pieejama faktu bāze, lai noteiktu iespējamās tirgus disfunkcijas vai izmaiņas patērētāju 
vajadzībās.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 2 – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veidot un uzturēt datubāzes; (b) veidot un uzturēt datubāzes, jo īpaši lai 
nodrošinātu apkopoto datu pieejamību 
ieinteresētajām personām (patērētāju 
organizācijām, valsts iestādēm, 
pētniekiem u.c.);
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Or. fr

Pamatojums

Lai uzlabotu minētās faktu bāzes potenciālu, ir jānodrošina tās viegla pieejamība visām 
ieinteresētajām personām (patērētāju organizācijām, valsts iestādēm, pētniekiem, arī plašākai 
sabiedrībai u.tml.).

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 2 – 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, reģionālu, 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, kuras 
izveidotas pārrobežu zonās, vai 
dalībvalstīs, kurās attiecīgās organizācijas 
ir nepietiekami 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. Papildu pūles ir jāiegulda 
arī pārrobežu zonās šo zonu specifisko iezīmju dēļ. Turklāt TRACE novērtējums ir parādījis, 
ka ir pieprasījums pēc mācību norises dažādās valodās un vietās, lai tajās varētu piedalīties 
lielāks organizāciju skaits.
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Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 2 – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pastiprināt pārredzamību un 
apmaiņu ar paraugpraksi un pieredzi, jo 
īpaši izveidojot patērētāju organizācijām 
paredzētu tiešsaistes portālu, kas būtu 
interaktīva telpa apmaiņai un 
savienošanai tīklā, nodrošinot mācību 
vajadzībām izstrādāto materiālu 
pieejamību bez maksas;

Or. fr

Pamatojums

TRACE novērtējums ir parādījis, ka ir nepieciešams izveidot tiešsaistes portālu, kas būtu 
pieejams visām patērētāju organizācijām, jo īpaši tām, kuras nav tik mobilas un/vai kuru 
rīcībā ir nepietiekami līdzekļi; minētais tīkls dos šīm organizācijām, kuras nav tik mobilas 
un/vai kuru rīcībā ir nepietiekami līdzekļi, iespēju izmantot pieejamo materiālu kopumu un 
apmainīties ar pieredzi un paraugpraksi. Šāds rīks ļaus palielināt mācību dalībnieku skaitu, 
tādējādi uzlabojot to efektivitāti.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 2 – 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 
ražojumiem un tirgiem neatkarīgi no tā, 
vai tā ir pieejama bezsaistē vai tiešsaistē 
(preču un pakalpojumu cenu 
salīdzināšanas interneta vietnēs, kuras 
piedāvā salīdzināmus, uzticamus un viegli 
pieejamus datus, tostarp pārrobežu 
darījumu vajadzībām);

Or. fr
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Pamatojums

Uzticamas salīdzināšanas vietnes nodrošina patērētājiem lielāku neatkarību, labāku 
informētību un iespēju salīdzināt datus, tostarp pārrobežu darījumu vajadzībām.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 2 – 6. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) rīcības/ paraugprakses kodeksu
/cenas/kvalitātes/ilgtspējas salīdzinājuma 
vadlīniju izstrādei paredzēts atbalsts 
Savienības līmeņa organizācijām;

(g) cenu salīdzināšanas interneta vietņu,
rīcības/ paraugprakses kodeksu
/cenas/kvalitātes/ilgtspējas salīdzinājuma 
vadlīniju izstrādei paredzēts atbalsts 
Savienības līmeņa organizācijām; 

Or. fr

Pamatojums

Uzticamas salīdzināšanas vietnes nodrošina patērētājiem lielāku neatkarību, labāku 
informētību un iespēju salīdzināt datus, tostarp pārrobežu darījumu vajadzībām.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 2 – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izstrādāt interaktīvu platformu apmaiņai 
ar paraugpraksi un patērētāju izglītošanas 
materiālus galvenajām mērķauditorijām, 
jo īpaši jaunajiem patērētājiem, veidojot 
sinerģiju ar Eiropas finansējuma 
programmu izglītības un apmācības jomā;

(a) izstrādāt interaktīvu platformu apmaiņai 
ar paraugpraksi un patērētāju izglītošanas 
materiālus visa mūža garumā;

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka patērētājiem ir jāpieņem aizvien sarežģītāki lēmumi, un digitālās vides 
attīstību, ir jāveic izglītošanas pasākumi visa mūža garumā neatkarīgi no patērētāju vecuma 
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un statusa.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 2 – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izstrādāt izglītojošus pasākumus un
materiālus, piemēram, par patērētāju 
tiesībām, tostarp par pārrobežu 
problemātiku, veselību un drošumu, 
Savienības patērētāju tiesību aizsardzības 
aktiem, ilgtspējīgu patēriņu un 
finanšpratību.

(b) sadarbībā ar ieinteresētajām personām 
(patērētāju organizācijām, valsts 
iestādēm, attiecīgās jomas speciālistiem 
u.c.) izstrādāt izglītojošus materiālus, jo 
īpaši izmantojot (vākšana, apkopošana, 
tulkošana, izplatīšana u.tml.) iepriekšējo 
iniciatīvu, piemēram, Dolceta, ietvaros 
izstrādātos materiālus par dažādu veidu, 
tostarp digitālo, atbalstu, kuri var būt 
pielietojami attiecībā uz visām iedzīvotāju 
grupām; minētie materiāli ir, piemēram, 
par patērētāju tiesībām, tostarp par 
pārrobežu problemātiku, veselību un 
drošumu, Savienības patērētāju tiesību 
aizsardzības aktiem, Savienības logotipu 
nozīmi, ilgtspējīgu patēriņu, ētiskiem 
patēriņa veidiem un finanšpratību.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāuzlabo šīs programmas izglītojošo pasākumu efektivitāte, īpašu uzmanību pievēršot 
dalībvalstīs un attiecīgajā jomā jau esošu iniciatīvu ietvaros izstrādātu materiālu vākšanai, 
tulkošanai, pārstrādāšanai un izplatīšanai. Turklāt, ņemot vērā Eiropas pilsoņu 
nepietiekamās zināšanas par Eiropas logotipiem (CE marķējuma logotips, ekomarķējums, 
pārstrādes simbols Mēbiusa lentas izskatā, kaitīguma marķējums u.c.) (sk. Empowerment 
survey), ir jāveic konkrētas darbības šajā jomā.
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Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 3 – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Ir jāparedz iespēja izstrādāt tiesību aktus par patērētāju tiesību aizsardzību, nevis tikai 
konsolidēt tiesību kopumu.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 3 – 8. punkts – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Patērētāju tiesību aizsardzības aktu 
iniciatīvu un citu regulējuma iniciatīvu 
sagatavošana, to transponēšanas 
novērtēšana, to uzraudzīšana, izvērtēšana, 
īstenošana un to izpilde dalībvalstīs, kā arī 
kopregulējuma un pašregulējuma iniciatīvu 
veicināšana, tostarp:

8. Patērētāju tiesību aizsardzības aktu 
iniciatīvu un citu regulējuma iniciatīvu 
sagatavošana, to transponēšanas 
novērtēšana, to uzraudzīšana, izvērtēšana, 
īstenošana un to izpilde dalībvalstīs, kā arī 
kopregulējuma un pašregulējuma iniciatīvu 
veicināšana, kā arī šo iniciatīvu ietekmes 
uz patēriņa tirgiem uzraudzība, tostarp:

Or. fr

Pamatojums

Līdzregulējuma un pašregulējuma iniciatīvas ir interesantas, tomēr ir jāpatur prātā, ka 
ieteikuma tiesību tipa iniciatīvas nevar aizstāt likumdevēju. Tāpēc ir jānodrošina sistemātiska 
uzraudzība, lai varētu pieņemt tiesību aktus, ja tiek konstatēts, ka to ietekme uz tirgiem ir 
nepietiekama.
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Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 3 – 9. punkts – virsraksts

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 gan 
individuālus, gan 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;

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā, ka šī regula ir attiecināma uz laika posmu līdz 2020. gadam, attiecīgā gadījumā 
ir jāiekļauj atsauce uz kolektīviem tiesiskās aizsardzības mehānismiem. Šie mehānismi pastāv 
vairākās dalībvalstīs, un Eiropas Komisijas 2012. gada darba programmā jau ir paredzēta 
iniciatīva attiecībā uz kolektīviem strīdu izšķiršanas veidiem.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 3 – 9. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) dotācija, lai rīkotos un atbalstītu 
sūdzību izskatīšanas valsts struktūru tīkla 
izveidi, paraugprakses un pieredzes 
apmaiņu starp tām un šīs prakses un 
pieredzes izplatīšanu;

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā daudzās un dažādās strīdu alternatīvas izšķiršanas struktūras Savienības līmenī, 
minētās struktūras uzlabos savu efektivitāti, apmainoties ar paraugpraksi un pieredzi. Šajā 
gadījumā nav runa par minēto struktūru tiešu dotēšanu, bet gan to pieredzes un 
paraugprakses savstarpējas apmaiņas iedrošināšanu un atbalstīšanu.
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Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 3 – 9. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) īpašu rīku izstrāde, lai atvieglotu
tiesību aizsardzības līdzekļu pieejamību 
mazaizsargātām personām, jo īpaši 
vecāka gadagājuma iedzīvotājiem un/vai 
iedzīvotājiem ar zemāku izglītības līmeni, 
kas retāk izmanto minētos tiesību 
aizsardzības līdzekļus.

Or. fr

Pamatojums

Ir novērots, ka vecāka gadagājuma iedzīvotāji un/vai iedzīvotāji ar zemāku izglītības līmeni 
retāk izmanto tiesību aizsardzības iespējas (sk. Eiropas Komisijas ietekmes novērtējumu), 
tāpēc ir nepieciešama rīcība šajā jomā.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
I pielikums – Mērķis Nr. 4 – 11. punkts

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 shēmas, kas 
darbojas tiešsaistē (Eiropas Patērētāju 
informēšanas centru tīkls), tostarp:

Eiropas Patērētāju informēšanas centru 
tīkla pienācīgai darbībai nepieciešamo IT 
rīku (piem., datubāzu, informācijas un 
komunikācijas sistēmu) izstrāde un 
uzturēšana.

a) Eiropas Patērētāju informēšanas centru 
tīkla pienācīgai darbībai nepieciešamo IT 
rīku (piem., datubāzu, informācijas un 
komunikācijas sistēmu) izstrāde un 
uzturēšana;
b) darbības Eiropas Patērētāju 
informēšanas centru redzamības un 
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reputācijas uzlabošanai.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Patērētāju informēšanas centru novērtējums ir parādījis, ka šie centri nav īpaši 
populāri Eiropas pilsoņu vidū (par tiem zina tikai 15 % Eiropas pilsoņu). Tāpēc ir jāveic 
darbības to reputācijas un redzamības uzlabošanai. 

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
I pielikums – piektā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo sarakstu varētu papildināt ar citām 
līdzīgām darbībām, kam ir līdzīga ietekme 
un kas palīdz īstenot 3. pantā minētos 
konkrētos mērķus.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290. pantu lēmums papildināt I pielikumā izklāstīto darbību sarakstu ar 
līdzīgām darbībām ir jāpieņem deleģēta akta veidā. Noteikumam, kas paredz šādu 
deleģēšanu, ir jābūt daļai no tiesību akta noteikuma; sk. 4. panta pēdējo teikumu.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
II pielikums – Mērķis Nr. 2 – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

informēšana un izglītošana: pilnveidot 
patērētāju izglītotību, informētību un 
izpratni par savām tiesībām, izstrādāt faktu 
bāzi patērētāju politikai un atbalstīt 
patērētāju organizācijas

patērētāju informēšana un izglītošana un 
atbalsts patērētāju organizācijām: 
pilnveidot patērētāju izglītotību, 
informētību un izpratni par savām 
tiesībām, izstrādāt faktu bāzi patērētāju 
politikai un atbalstīt patērētāju 
organizācijas 
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Or. fr

Pamatojums

Atbalsts patērētāju organizācijām pats par sevi ir ļoti svarīgs mērķis. Tāpēc šeit ir jānošķir 
šis mērķis un patērētāju informēšanas un izglītošanas mērķis.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
II pielikums – Mērķis Nr. 2 – tabula – pirmais stabiņš

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To sūdzību izskatīšanas iestāžu skaits, kas 
iesniedz sūdzības ECCRS 

svītrots

Uzticēšanās pārrobežu darījumiem — to 
patērētāju procents, kuri, internetā 
iepērkoties no pārdevējiem citā ES valstī, 
jūtas tikpat droši vai pat drošāki

Or. fr

Pamatojums

Šie rādītāji – jo īpaši otrais rādītājs – nav piemēroti mērķa īstenošanas novērtēšanai; tāpēc ir 
vēlams Komisijai ierosināt jaunus rādītājus.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
II pielikums – Mērķis Nr. 2 – tabula – otrais stabiņš

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ECCRS (Eiropas Patērētāju sūdzību 
reģistrēšanas sistēma)

svītrots

Eirobarometra dati par patērētājiem

Or. fr
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Pamatojums

Šie rādītāji – jo īpaši otrais rādītājs – nav piemēroti mērķa īstenošanas novērtēšanai; tāpēc ir 
vēlams Komisijai ierosināt jaunus rādītājus.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
II pielikums – Mērķis Nr. 2 – tabula – trešais stabiņš

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nav piemērojams svītrots
2010. gadā 37 %

Or. fr

Pamatojums

Šie rādītāji – jo īpaši otrais rādītājs – nav piemēroti mērķa īstenošanas novērtēšanai; tāpēc ir 
vēlams Komisijai ierosināt jaunus rādītājus.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
II pielikums – Mērķis Nr. 2 – tabula – ceturtais stabiņš

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7 gadu laikā 60 % sūdzību izskatīšanas 
iestāžu

svītrots

7 gadu laikā 50 %

Or. fr

Pamatojums

Šie rādītāji – jo īpaši otrais rādītājs – nav piemēroti mērķa īstenošanas novērtēšanai; tāpēc ir 
vēlams Komisijai ierosināt jaunus rādītājus.
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Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
II pielikums – Mērķis Nr. 3 – tabula – pirmais, otrais, trešais un ceturtais stabiņš –
2.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To patērētāju 
procents, kuri 
pēdējo 
divpadsmit 
mēnešu laikā ir 
uzsākuši 
procedūru 
problēmas dēļ:

Empowerment 
survey

2010. gadā 77 % 
(ES 27), no 
kuriem:

2020. gadā 90 % 
(ES 27)

– personas, kas 
iesniedz sūdzību 
komersantam

- 65 %

– personas, kas 
iesniedz sūdzību 
uzņēmumam

- 13 %

– personas, kas 
iesniedz sūdzību 
strīdu izšķiršanas 
ārpustiesas 
mehānismam

- 5 %

– personas, kas 
iesniedz sūdzību 
tiesai

- 2 %

Or. fr

Pamatojums

Patērētāju, kas izmanto tiesību aizsardzības iespējas (vēršoties pie komersanta, uzņēmuma, 
pielietojot alternatīvu strīdu izšķiršanu vai vēršoties tiesā), īpatsvaru var uzskatīt par 
rādītāju, kas liecina par viņu uzticēšanos šīm sistēmām un līdz ar to šo sistēmu efektivitāti.
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Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
II pielikums – Mērķis Nr. 4 – tabula – pirmais stabiņš – otrā rindiņa – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbības efektivitāte Eiropas Patērētāju 
informēšanas centru tīklā:
– izskatīto lietu skaits (ar tīkla faktu bāzes 
starpniecību);
– izbeigto vai atrisināto lietu skaits (t.i., ir 
izteikts profesionāļa brīdinājums attiecībā 
uz tiesiskām prasībām);
– tiesu iestādēm nodoto lietu skaits;
– pasludināto spriedumu skaits.

Or. fr

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.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
II pielikums – Mērķis Nr. 4 – tabula – pirmais, otrais, trešais un ceturtais stabiņš –
2.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Patērētāju 
apmierinātība ar 
pēdējās strīda 
izšķiršanas 
procedūras laikā 

Empowerment 
survey

2010. gadā 50 % 2020. gadā 75 %
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saņemto atbalstu

Or. fr

Pamatojums

Patērētāju uzticēšanās un strīdu izšķiršanas mehānismu izmantošana ir atkarīga no 
patērētāju apmierinātības. Šis rādītājs ļauj novērtēt minēto mehānismu efektivitāti.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
II pielikums – Mērķis Nr. 4 – tabula – pirmais, otrais, trešais un ceturtais stabiņš –
2.b rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas 
Patērētāju 
informēšanas 
centru (EPIC) 
popularitātes 
līmenis

EPIC tīkla 
novērtējuma 
ziņojums

15 % 2020. gadā 25 %

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Patērētāju informēšanas centru novērtējums ir parādījis, ka šie centri nav īpaši 
populāri Eiropas pilsoņu vidū (par tiem zina tikai 15 % Eiropas pilsoņu). Tāpēc ir jāveic 
darbības to reputācijas un redzamības uzlabošanai.
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Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
II.a pielikums (jauns) – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa pielikums

Līdzekļu indikatīvais sadalījums starp 
3. pantā izklāstītajiem specifiskajiem 
mērķiem

Or. en

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
II.a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Specifiskie mērķi Darbības 
budžeta 
indikatīvais 
sadalījums %

Specifiskais mērķis 
Nr. 1 — drošība

25 %

Specifiskais mērķis 
Nr. 2 — patērētāju 
informēšana un 
izglītošana; atbalsts 
patērētāju 
organizācijām

34 %

Specifiskais mērķis 
Nr. 3 — tiesības un 
to aizsardzība

10 %

Specifiskais mērķis 
Nr. 4 — tiesību 
īstenošana

31 %

Kopējais darbības 
budžets

100 %

Norādītajam daudzumam ir indikatīvs 
raksturs. Komisija gada darba 
programmās var izlemt atsevišķiem 
mērķiem palielināt vai samazināt to par 
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20 %.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums

Komisijas priekšlikuma regulai mērķis ir izveidot regulējumu Savienības darbību finansēšanai 
patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā 2014.–2020. gadam. Priekšlikums ir saskaņots ar 
summām, ko Komisija paredzējusi savā priekšlikumā „Budžets stratēģijai „Eiropa 2020””, 
paredzot EUR 175 miljonu lielu budžetu 7 gadu periodam, tas ir, EUR 25 miljonus gadā 
salīdzināmajās cenās (tātad EUR 197 miljonus faktiskajās cenās 7 gadu periodam). Regulai 
jāstājas spēkā 2014. gada janvārī.

Referents atbalsta šo priekšlikumu, kura mērķis ir saglabāt Eiropas Savienībā augstu 
patērētāju tiesību aizsardzības līmeni un ļaut patērētājiem labāk izmantot savas tiesības.
Kopumā referents pauž savu atbalstu 4 ierosinātajiem mērķiem, par ko pastāv relatīva 
vienprātība un kas veido iepriekšējās programmas turpinājumu.

Tomēr jāatgādina, ka ar šo regulu Savienībai jābūt iespējai reaģēt uz jaunajiem 
izaicinājumiem, ko rada patērētāju tiesību aizsardzības politika 2020. gada perspektīvā. Šajā 
saistībā būtu pamatoti vēl vairāk to virzīt uz nākotni, uzsvērt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus 
un iekļaut projektā atsauci uz „Darba kārtību patērētāju tiesību aizsardzībai”, kurā tiks 
definēts patērētāju tiesību aizsardzības politikas stratēģiskais satvars turpmākajiem gadiem.
Tādēļ pārsteidzoši ir tas, ka jāpauž viedoklis par finanšu programmu pirms iepazīšanās ar 
precīzām stratēģiskajām pamatnostādnēm, kas tiks detalizēti izklāstītas minētajā darba 
kārtībā.

Finanšu shēma un apropriāciju sadalījums pa mērķiem

Budžeta ziņā programma ir ļoti pieticīga. Budžeta līdzekļus sadalot uz Savienības 27 valstu 
500 miljoniem patērētāju, vidējā ierosinātā summa gadā un uz vienu patērētāju ir 5 centi.
Summa ir pat relatīvi mazāka salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kurā tā bija 7 centi. Varētu 
rasties leģitīms jautājums, vai ar šo summu pietiks, lai sasniegtu patērētāju tiesību 
aizsardzības nākotnes politikas mērķus, pat ja jāpiekrīt tam, ka ekonomikas krīze, ar ko mēs 
šobrīd saskaramies, liek mums būt saprātīgiem. Jebkurā gadījumā būtu nepieņemami, ja kādā 
veidā tiktu samazināts kopējais finansējums.

Šajā ziņā jāatceras par saistību starp šo finansējumu un notiekošajām sarunām par daudzgadu 
finanšu shēmu. Zinot, ka ierosinātā finanšu shēma ir atkarīga no iestāžu sarunu iznākuma, 
referents ierosina kā atsauces summas (iekavās) saglabāt (izņemot turpmāk minēto grozījumu 
attiecībā uz sadalījumu starp mērķi Nr. 1 un mērķi Nr. 2) Komisijas ierosinātās summas un 
komentāros minēt Politikas uzdevumu komitejas1 darbu (nākamajai daudzgadu finanšu 
shēmai piešķirto resursu palielinājums par vismaz 5 %), lai atgādinātu par Parlamenta 
mērķiem budžeta sarunu ietvaros. Mēs aicinām Komisiju nepieciešamības gadījumā, kad būs 
pieņemta nākamā daudzgadu finanšu shēma, iesniegt pārskatītu priekšlikumu ar mērķi koriģēt 
šīs programmas atsauces summu.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LV&reference=P7-TA-2011-266
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Attiecībā uz ierosināto budžeta sadalījumu pa mērķiem referents uzskata, ka vajadzētu 
piešķirt lielāku nozīmi mērķim Nr. 1, drošumam, ko referents uzskata par prioritāti: Eiropas 
patērētājiem, pirmkārt, jābūt pieejamiem drošiem produktiem un pakalpojumiem, un viņiem 
jābūt pārliecinātiem, ka ES tiek īstenota efektīva tirgu uzraudzība. Jāņem vērā arī 
nepieciešamība pārskatīt Direktīvu par produktu vispārējo drošību, RAPEX sistēmas 
modernizāciju, ar drošību saistīto datu bāzu uzlabošanu, kā arī pieaugošo paziņojumu skaitu 
par bīstamiem produktiem — 2010. gadā bija vairāk nekā 2200 šādu paziņojumu. Tātad līdzās 
relatīvajam palielinājumam, ko Komisija jau ir paredzējusi, tiek ierosināts par 3 % palielināt 
daļu, kas piešķirta tirgu uzraudzībai un pasākumiem ar mērķi likt ievērot tiesību aktus mērķa 
Nr. 1 ietvaros, šim mērķim atvēlēto daļu palielinot no 22 % līdz 25 % no kopējā finansējuma, 
kas pieejams darbības apropriācijām.

Budžets, kas paredzēts Savienības mēroga pētījumiem un analīzei par patērētājiem un 
patērētāju tirgiem, arī jāpārskata, to samazinot. Protams, ka datu apkopošana ir nepieciešama, 
lai izstrādātu piemērotus tiesību aktus un konstatētu īpašās riskam pakļautās nozares, tā arī 
būtu jāatbalsta. Taču samazināšana ir pamatota, jo ir beidzies rezultātu apkopošanas sākuma 
posms, kā arī tādēļ, ka var plānot samazināt dārgu analīžu un pētījumu skaitu, lai vairāk 
pievērstos konkrētām darbībām. Turklāt jāpārliecinās, ka šiem pētījumiem seko turpmāki 
pasākumi, ka tie ir saistīti ar jaunu tiesību aktu sagatavošanu vai iespējamas nepareizas tirgus 
darbības vai jaunu patērētāju vajadzību konstatēšanu, kā arī, ka tie vēl plašāk tiek nodoti visu 
iesaistīto pušu rīcībā.

Attiecībā uz izglītības darbībām Dolceta projekta novērtējums parādīja, ka tā atpazīstamība ir 
neliela, tā visiem piemērojamā viena pieeja ir neatbilstoša, tā saturs ir pārāk statisks un lielā 
mērā nepieejams un tā darbībā ir pārāk maz interaktivitātes.1 Ņemot vērā nepieciešamību 
atteikties no Dolceta projekta tā pašreizējā formā un no tā izdarīt secinājumus par izglītības 
darbību pārorientēšanu uz materiālu, ko daļēji jau ir izstrādājušas dažādas ieinteresētās puses, 
attīstīšanu un to publiskošanu tiešsaistē, referents ierosina šāda veida darbībām ierosinātās 
summas samazināt vēl vairāk, nekā to ir paredzējusi Komisija.

Attiecīgi, samazinot pētījumiem un izglītības materiāliem piešķirtās summas, tiek ierosināts 
par 3 % samazināt darbības apropriācijas, kas piešķirtas mērķim Nr. 2 (no 37 % līdz 34 %).

Programmas īstenošanas metodes

Komisija ierosina šādas šīs programmas īstenošanas metodes: īstenošanas pilnvaras attiecībā 
uz gada darba programmu pieņemšanu ar konsultēšanās procedūru, pilnvaru deleģēšana, lai 
koriģētu II pielikuma rādītājus, un pants I pielikuma beigās, kurā precizēts, ka darbību 
sarakstu var papildināt ar citām līdzīgām darbībām, kam ir līdzīga ietekme un kas palīdz 
īstenot programmas konkrētos mērķus.

Pēc referenta domām, ar Komisijas ierosinātajām procedūrām netiek ievērotas Eiropas 
Parlamenta prerogatīvas, kas tam piešķirtas ar LESD.
Gada darba programmu pieņemšana veido politiskās izvēles ar mērķi precizēt un tātad 

                                               
1 SEC(2011)0414 galīgā redakcija, Komisijas dienestu darba dokuments — Patērētāju tiesību aizsardzības 
politikas stratēģijas un Kopienas rīcības programmas novērtējums, 47.–67., 126.–128. lpp.
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papildināt prioritātes un veicamās darbības, ieskaitot tiesību pamataktā paredzēto finanšu 
resursu sadali, kam saskaņā ar LESD 290. pantu nepieciešama pilnvaru deleģēšana Komisijai.
Ņemot vērā šos secinājumus, referents ierosina gada darba programmu pieņemšanai, kā arī 
I pielikuma darbību saraksta papildināšanai izmantot deleģētos aktus.

Rādītāji

II pielikuma rādītājus ir iespējams pilnveidot. Attiecībā uz mērķi Nr. 2 ir nepieciešami citi 
rādītāji. Pat tad, ja šis uzdevums ir sarežģīts, mēs no Komisijas sagaidām, ka, izmantojot 
deleģētos aktus, tā ierosinās jaunus rādītājus. Attiecībā uz mērķi Nr. 3 referents uzskata, ka 
būtu piemēroti pievienot to patērētāju procentuālo daļu, kas uzsāk procedūru, reaģējot uz 
problēmu, ar kuru tie ir saskārušies pēdējos divpadsmit mēnešos: tas var parādīt patērētāju 
zināšanas un interesi par šādām procedūrām. Referents ierosina arī interesēties par zināšanu 
līmeņiem par Eiropas Patērētāju informēšanas centriem (ECC), ko atpazīst tikai 15 % Eiropas 
iedzīvotāju1. Attiecībā uz mērķi Nr. 4, ņemot vērā ECC darbības ilgumu — 2014. gadā apritēs 
7 gadi kopš to darbības sākuma —, referents ierosina informācijas plūsmas tīklā vērtēšanai 
pievienot rādītājus, kas saistīti ar šā tīkla efektivitāti.

Administratīvā un tehniskā palīdzība

Referents ierosina noteikt maksimālo 10,5 % apjomu programmas finanšu piešķīruma daļai, 
kura tiek izmantota šāda veida izdevumu segšanai, lai garantētu, ka ievērojama budžeta daļa 
paliek pieejama tādu konkrētu darbību finansēšanai, kas kalpo programmas mērķu 
sasniegšanai.

Precizējumi attiecībā uz darbību saturu (pa mērķiem)

Mērķis Nr. 1

Pozitīvi ir vērtējams priekšlikums ieviest pastāvīgāku struktūru nekā pašreizējā neoficiālā 
koordinēšanas sistēma (PROSAFE) Gaidāmās direktīvas par produktu vispārējo drošību 
pārskatīšanā, kā arī kopēju darbību finansēšana.

Referents ierosina uzlabojumus, lai mudinātu modernizēt RAPEX sistēmu. Citu ierosinājumu
mērķi ir ierēdņu apmaiņas braucienus pastiprināti vērst uz riskam pakļautajām nozarēm 
(piemēram, 2010. gadā2 tā bija tekstila nozare, par kuru tika iesniegti 32 % paziņojumu, kā arī 
rotaļlietu nozare, par kuru tika iesniegti 25 % paziņojumu). Kas attiecas uz trešām valstīm, 
vajadzētu vairāk ņemt vērā ražošanas ķēdes globalizāciju un tirgu pieaugošo savstarpējo 
atkarību, sadarbību administratīvajā un tiesību aktu piemērošanas jomā pastiprināti attīstot ar 
valstīm, attiecībā uz kurām tiek iesniegts ievērojams skaits paziņojumu. Referents, piemēram, 
konstatē, ka 2010. gada 58 % paziņojumu attiecās uz produktiem, kas nāk no Ķīnas3; 16 % 
gadījumu nebija iespējams identificēt šo produktu ražotājus.

                                               
1 Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta Eiropas Patērētāju informēšanas centru tīkla (ECC-Net) 

novērtējums, gala ziņojums, 2011. gada 14. februāris, 13. lpp.
2 RAPEX 2010. gada darbības pārskats.
3 RAPEX 2010. gada darbības pārskats.
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Mērķis Nr. 2

Attiecībā uz atbalstu Eiropas mēroga patērētāju organizācijām referents atzīst to nozīmi 
informācijas izplatīšanā, palīdzības sniegšanā patērētājiem, lai viņiem palīdzētu īstenot savas 
tiesības, kā arī nozīmi, kāda ir to ieguldījumam tiesību aktu izstrādē. Viņš ierosina saglabāt 
ievērojamu finansiālo atbalstu un atgriezties pie pārskatāmāka izklāsta, kāds tas bija 
iepriekšējā programmā, kurā precīzāk bija nošķirts finansiālais atbalsts Eiropas mērogā 
aktīvām organizācijām un finansējums mācībām.

Lai gan referents atzinīgi vērtē to, ka ir paredzēts turpināt ļoti noderīgā TRACE darbību, viņš 
tomēr vēlas, lai tiktu paplašināta šo mācību ietekme, ja iespējams, paredzot to vēršanu uz tām 
jomām, kurās patērētāju uzticības un informētības līmenis ir relatīvi zems, vai uz tām jomām, 
kurās patērētāju organizācijas nav pietiekami attīstījušās. Jāparedz arī pievērsties pārrobežu 
teritorijām, dažādot valodas un vietas, kurās šīs mācības var sniegt (sk. TRACE
novērtējumu1), izveidot interaktīvu apmaiņas telpu un padarīt pieejamus izstrādātos 
materiālus2.

Saistībā ar tirgu un informēšanas kampaņu pārredzamību jāatceras, ka svarīgi ir palielināt to 
instrumentu skaitu, kas patērētājiem dod iespēju labāk salīdzināt tirdzniecības piedāvājumus 
gan tiešsaistē, gan arī bezsaistē. Šajā sakarā lielu pievienoto vērtību sniegtu uzticamu un 
viegli pieejamu salīdzināšanas tīmekļa vietņu izstrāde, tai skaitā tīmekļa vietņu izstrāde 
pārrobežu darījumiem, nodrošinot salīdzināmus datus par cenām, kvalitāti, ilgtspēju.

Attiecībā uz „izglītības” aspektu, kas aplūkots jau iepriekš, referents atzinīgi vērtē to, ka 
Komisija mēģina izdarīt secinājumus no pagātnē pieļautajām kļūdām. Līdzās izvēlei par labu 
pieejamā budžeta proporcionālai samazināšanai viņš atbalsta ideju par izglītības instrumentu 
pārskatīšanu, kā arī ideju par apmaiņas platformas izveidi patērētāju izglītošanas jomā. Būs 
svarīgi uzraudzīt, lai izglītības darbības tiek veiktas partnerībā ar dalībvalstīm un vietējiem 
pārstāvjiem, un noteikti nevajadzētu samazināt mērķauditoriju, ietverot tikai jauniešus 
vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kā to paredz Komisija, lai sekmētu mūžizglītību.

Mērķis Nr. 3

Šajā aspektā jāuzsver strīdu izšķiršanas mehānismu pieejamība, lai nodrošinātu, ka tos 
izmanto iespējami liels skaits cilvēku. Tomēr ir pierādīts, ka pastāv tendence, ka neaizsargātās 
personas, jo īpaši gados vecāki cilvēki un mazizglītoti cilvēki, tos izmanto mazāk3, tādēļ šajā 
saistībā ir nepieciešamas īpašas darbības.

Jānorāda arī uz budžetu, kas paredzēts patērētāju ODR platformas ieviešanai, uz ko šobrīd 
attiecas tiesību akta priekšlikums. Attiecībā uz priekšlikumu pamatdirektīvai par patērētāju 
ADR referents uzsver nepieciešamību sekmēt apmaiņu starp valstu patērētāju ADR iestādēm; 
šīs idejas pamatā nav to subsidēšana, bet to tikšanos atbalstīšana, lai uzlabotu paraugprakses 
izplatīšanu un to savstarpējo pieredzes apmaiņu.
                                               
1 ECORYS Patērētāju izglītošanas, informēšanas un iespēju veidošanas darbību novērtējums, gala ziņojums, 

2011. gada oktobris, 139. lpp.
2 SEC(2011) 414 galīgā redakcija, Komisijas dienestu darba dokuments — Patērētāju tiesību aizsardzības 

politikas stratēģijas un Kopienas rīcības programmas novērtējums, 97. lpp.
3 COM(2011) 1320 galīgā redakcija, Komisijas dienestu darba dokuments, Ietekmes novērtējums, 16. lpp.
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Mērķis Nr. 4

Mērķim Nr. 4 paredzētais finansējums ir palielināts, jo Komisija ierosina palielināt savu 
Eiropas Patērētāju informēšanas centru līdzfinansējuma apmēru no 50 % līdz 70 %. Referents 
atbalsta šo priekšlikumu, zinot, ka ECC (Eiropas Patērētāju informēšanas centru) tīkls ir ļoti 
noderīgs palīdzības sniegšanai patērētājiem pārrobežu jautājumos, taču viņš atgādina, ka 
nepieciešams uzlabot to reputāciju.


