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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par jaunu Eiropas patērētāju aizsardzības politikas programmu
(2012/2133(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas tajā iekļautas saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienību (LES) 6. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 26. pantu, kurā noteikts, ka 
„iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, kurā saskaņā ar Līgumiem ir 
nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite”,

– ņemot vērā LES 3. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru Savienībai jāizveido „sociālā tirgus 
ekonomika ar augstu konkurētspēju, kuras mērķis ir panākt pilnīgu nodarbinātību un 
sociālo attīstību, kā arī vides augsta līmeņa aizsardzību un tās kvalitātes uzlabošanu”,

– ņemot vērā LESD 9. pantu, ar ko paredz, ka, „nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības 
līmeņa nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un 
cilvēku veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanu”,

– ņemot vērā LESD 11. pantu, kurā noteikts, ka, „nosakot un īstenojot Savienības politiku 
un darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, lai veicinātu noturīgu attīstību”,

– ņemot vērā LESD 12. pantu, kurā noteikts, ka „patērētāju tiesību aizsardzības prasības 
ņem vērā, nosakot un īstenojot pārējo Savienības politiku un darbības”,

– ņemot vērā LESD 14. pantu un Līgumam pievienoto 26. protokolu par sabiedriskiem (ar 
ekonomiku saistītiem) pakalpojumiem,

– ņemot vērā Padomes 1998. gada 24. septembra Ieteikumu 98/560/EK par Eiropas 
audiovizuālās un informācijas pakalpojumu nozares konkurētspējas attīstību, veicinot 
valstu programmas, kuru mērķis ir panākt pielīdzināmu un efektīvu mazgadīgo personu un 
cilvēku cieņas aizsardzības līmeni1,

– ņemot vērā ziņojumu 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)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvu 2005/29/EK, 
kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem 
un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes 

                                               
1 OV L 270, 7.10.1998., 48. lpp.
2 OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp.
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Regulu (EK) Nr. 2006/2004 („Negodīgas komercprakses direktīva”)1,

– ņemot vērā 2006. gada 12. decembra rezolūciju par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu 
Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu 
patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā (no 2007. gada līdz 2013. gadam)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra 
Ieteikumu 2006/952/EK par nepilngadīgo un cilvēka cieņas aizsardzību un par tiesībām uz 
atbildi saistībā ar Eiropas audiovizuālo un tiešsaistes informācijas pakalpojumu nozares 
konkurētspēju3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra 
Direktīvu 2007/65/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu 
televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti 
dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos4,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai „ES patērētāju politikas stratēģija 2007.–
2013. gadam: patērētāju tiesību nodrošināšana, labklājības uzlabošana, efektīva 
aizsardzība” un Parlamenta 2008. gada 20. maija rezolūciju par ES Patērētāju politikas 
stratēģiju 2007.–2013. gadam5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz 
produktu tirdzniecību un kuras mērķis ir radīt vispārīgu akreditācijas un tirgus uzraudzības 
noteikumu un principu sistēmu6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvu 2009/48/EK 
par rotaļlietu drošumu (Rotaļlietu drošuma direktīva)7,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 29. jūnija Ieteikumu par pasākumiem vienotā tirgus 
darbības uzlabošanai un Komisijas 2004. gada 12. jūlija Ieteikumu par iekšējo tirgu 
regulējošu direktīvu transponēšanu valsts tiesību aktos8,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 2. jūlija paziņojumu par patērētāju acquis īstenošanu 
(COM(2009)0330) un Komisijas 2009. gada 2. jūlija ziņojumu par Eiropas Parlamenta un 
Padomes 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),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 7. jūlija paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 

                                               
1 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
2 OV L 404, 30.12.2006., 39. lpp.
3 OV L 378, 27.12.2006., 72. lpp.
4 OV L 332, 18.12.2007., 27. lpp.
5 OV C 180 E, 17.7.2008., 26. lpp.
6 OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.
7 OV L 170, 30.6.2009., 1. lpp.
8 OV L 98, 16.4.2005., 47. lpp.
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Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par harmonizētu 
metodiku patērētāju sūdzību un jautājumu klasificēšanai (COM(2009)0346) un tam 
pievienoto Komisijas ieteikuma projektu (SEC(2009)0949),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropadomei „Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 9. marta rezolūciju par patērētāju aizsardzību1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīvu 2010/13/ES 
par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus 
noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju 
pakalpojumu direktīva)2 (kodificēta versija),

– ņemot vērā profesora Mario Monti 2010. gada 9. maija ziņojumu Komisijai par vienotā 
tirgus darbības atjaunināšanu „Jauna stratēģija vienotajam tirgum”,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 20. maija rezolūciju par vienotā tirgus nodrošināšanu 
patērētājiem un pilsoņiem3,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 21. septembra rezolūciju par iekšējā tirgus izveidi 
elektroniskās komercijas jomā4,

– ņemot vērā 2010. gada 20. oktobra rezolūciju par finanšu, ekonomikas un sociālo krīzi —
ieteikumi veicamajiem pasākumiem un iniciatīvām (vidusposma ziņojums)5,

– ņemot vērā 2010. gada 22. oktobra Komisijas paziņojumu „Likt tirgiem strādāt patērētāju 
labā”, Patēriņa tirgu rezultātu pārskata 4. izdevumu (SEC(2010)1257),

– ņemot vērā „2010. gada ziņojumu par ES pilsonību. Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību 
īstenošanai”, 2010. gada 27. oktobris (COM(2010)0603),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 11. marta paziņojumu „Vietējie patērētāji vienotajā tirgū 
— piektais rezultātu apkopojums par nosacījumiem patērētājiem” (SEC(2011)0299),

– ņemot vērā Eiropas patērētāju centru tīkla „Eiropas Savienības Publikāciju biroja 
2010. gada ziņojumu”, 2011. gads,

– ņemot vērā 2011. gada 23. jūnija normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju tiesībām6,

– ņemot vērā 2011. gada 5. jūlija rezolūciju par efektīvāku un taisnīgāku 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0046.
2 OV L 263, 6.10.2010., 15. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0186.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0320.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0376.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0293.
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mazumtirdzniecības tirgu1,

– ņemot vērā 2011. gada oktobra Komisijas paziņojumu „Likt tirgiem strādāt patērētāju labā 
— patēriņa tirgu rezultātu pārskata 6. izdevums” (SEC(2011)1271),

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 19. oktobra regulai, 
ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (COM(2011)0665),

– ņemot vērā 2011. gada 25. oktobra rezolūciju par personu ar invaliditāti integrāciju un 
mobilitāti un Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. novembra priekšlikumu regulai 
par patērētāju programmu 2014.–2020. gadam (COM(2011)0707) un ar to saistītos 
dokumentus (SEC(2011)1320 un SEC(2011)1321),

– ņemot vērā 2011. gada 15. novembra rezolūciju par jaunu stratēģiju attiecībā uz patērētāju 
aizsardzības politiku4,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 11. janvāra paziņojumu „Vienota sistēma uzticēšanās 
pastiprināšanai vienotajam digitālajam e-tirdzniecības un tiešsaistes pakalpojumu tirgum” 
(COM(2011)0942),

– ņemot vērā 2012. gada 25. janvāra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (COM(2012)0011),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 20. aprīļa paziņojumu „E-iepirkuma stratēģija” 
(COM(2012)0179),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 2. maija paziņojumu par Eiropas stratēģiju „Bērniem 
labāks internets” (COM(2012)0196),

– ņemot vērā 2012. gada 22. maija rezolūciju par stratēģiju neaizsargāto patērētāju tiesību 
stiprināšanai5,

– ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 22. maija rezolūciju par iekšējā tirgus rezultātu 
apkopojumu6,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 22. maija paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Eiropas Patērētāju tiesību 
aizsardzības programma paļāvības un izaugsmes veicināšanai” (COM(2012)0225),

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0307.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0453.
3 OV L 247, 13.9.2012., 17. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0491.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0209.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0211.
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– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 22. maija darba dokumentu „Ziņojums par patērētāju 
aizsardzības politiku” (2010. gada jūlijs–2011. gada decembris) (SWD(2012)0132), kas ir 
pavaddokuments paziņojumam „Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības programma 
paļāvības un izaugsmes veicināšanai” (COM(2012)0225),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 29. maija paziņojumu „Rezultātu apkopojums par 
patērētāju aizsardzību parāda, kur Eiropā ir vislabākie nosacījumi patērētājiem — septītais 
rezultātu apkopojums par nosacījumiem patērētājiem” (SWD(2012)0165),

– ņemot vērā 2012. gada 4. jūnija priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par 
elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai iekšējā tirgū (COM(2012)0238),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 19. jūlija darba dokumentu „Zināšanu palielināšanas 
saistība ar patērētāju rīcībspējas palielināšanu 2012.–2014. gadā”, SWD(2012) 235 galīgā 
redakcija,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 3. oktobra paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „II vienotā tirgus akts. Kopā 
jaunai izaugsmei”, COM(2012)0573,

– ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu par Komisijas paziņojumu 
Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības programma paļāvības un izaugsmes 
veicināšanai”, COM(2012)0225,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

A. tā kā patērētāju tiesību veicināšana un aizsardzība ir ES pamattiesības;

B. tā kā patērētāji ir galvenie izaugsmes veicinātāji;

C. tā kā mērķis ir sasniegt augstu patērētāju tiesību nostiprināšanas un aizsardzības līmeni;

D. tā kā ir izdevīgi veicināt patērētāju uzticību, drošību tirgū un savu tiesību apzināšanos, 
pievēršot īpašu uzmanību neaizsargātājiem patērētājiem; 

E. tā kā e-tirdzniecība ir ļoti lietderīga patērētājiem ar invaliditāti, kā arī laukos un attālās 
teritorijās dzīvojošajiem;

F. tā kā digitālā vienotā tirgus sadrumstalotība apdraud patērētāju tiesības, jo trūkst kopēji 
piemērojami standarti, un vairums tīmekļa vietņu nav piemērotas pārrobežu pircējiem un 
patērētājiem, ir nepieciešama likumdošanas iniciatīva, kas izveidotu plašu aizsardzības 
plānu, kurā būtu iekļauti tādi mehānismi kā alternatīva strīdu izšķiršana (ADR), strīdu 
izšķiršana tiešsaistē (ODR) un kolektīvās tiesiskās aizsardzības sistēma;

G. tā kā patērētāju neapmierinātība ar finanšu pakalpojumiem ir saistīta ar sliktām saņemtām 
konsultācijām un ar savu tiesību nepārzināšanu; var pieaicināt no uzņēmuma neatkarīgus 
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tiesnešus un finanšu iestāžu gadījumā Centrālās bankas (valsts/Eiropas) inspektorus, kuri 
veiktu tiesneša pienākumus;

H. tā kā pašreizējā ekonomikas krīze spēcīgi ietekmē patērētājus, iekšējais tirgus, 
samazinoties iedzīvotāju darbaspēka un darba samaksas apstākļiem, kļūst vājāks, un tā kā 
šīs tiesības ir svarīgākas par tirgu liberalizāciju;

I. tā kā iekšējam tirgum jāpiedāvā augstas kvalitātes produkti un pakalpojumi par 
konkurētspējīgām cenām, veicinot ilgtspējīgu patēriņu ilgtspējīgai attīstībai;

J. tā kā jāpiemēro elastīgi pasākumi patērētāju tiesību aizsardzībai tālākajos reģionos, 
mazapdzīvotajos reģionos, kalnu apgabalos un salās;

K. tā kā jāstiprina patērētāju savienību loma visās jomās, piemērojot nepieciešamos tiesiskos 
un ekonomiskos pasākumus,

1. aicina, lai patērētāji var vienkārši un efektīvi īstenot savas tiesības tādās pamatjomās kā 
pārtika, veselība, enerģija, finanšu un tiešsaistes pakalpojumi, kā arī farmācijas produkti 
un medicīnas ierīces;

2. aicina, lai patērētāji drošā veidā gūst labumu no zinātnes un tehnoloģijas sasniegumiem, 
un lai viņiem būtu piekļuve informācijai, taisnīgām konsultācijām un taisnīgai un efektīvai 
tiesiskai aizsardzībai nepieciešamajiem instrumentiem;

3. uzsver, ka ES politika ir veicinājusi patērētāju savienību sadarbību ar sabiedriskām 
iestādēm visās jomās, sniedzot nepieciešamos saimnieciskos resursus. Tiks izstrādāts 
savienību Eiropas reģistrs, kas ļaus izveidot Eiropas mēroga savienības;

4. uzsver, ka patērētāju apmācība mazina riskus, saskaroties ar bīstamiem produktiem, 
spekulatīviem finanšu produktiem un maldinošu reklāmu; minētajai patērētāju apmācībai 
un izglītošanai jābūt ilglaicīgai, sākot no skolas;

5. aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis pieņemt efektīvai programmas ieviešanai 
nepieciešamos tiesību pasākumus un materiālus un veikt tās ietekmes sistemātisku 
novērtēšanu;

6. aicina Komisiju ieviest atjauninātus un vienotus standartus, kas veicinātu produktu 
drošību, ieviešot kontroli izcelsmes valstī tiem produktiem, kas nāk no trešajām valstīm;

7. uzsver, ka patērētāju uzticība ir ļoti svarīga e-tirdzniecībai valsts un pārrobežu līmenī; 
tirdzniecībai internetā jānodrošina produktu kvalitāte, nepieļaujot noziedzīgu vai negodīgu 
komercpraksi un ievērojot personas datu aizsardzību;

8. uzsver, ka informācijai par tirgiem jābūt ticamai, skaidrai un salīdzināmai. Jāpiemēro 
saistošas komercgarantijas, maksātnespējīgu starpnieku gadījumā nodrošinot tiesiskuma 
piemērošanu; negodīga komercprakse un ļaunprātīgi līguma noteikumi vai tādas masveida 
tirgus manipulācijas kā tās, kas notikušas ar Libor un/vai Euribor tirgiem, tiks 
uzraudzītas; patērētāji, kurus kāds finanšu produkts „ievilinājis slazdā”, un tie, kam ir 
hipotēka un kuri ne patērētāja vainas dēļ nonākuši tāda riska situācijā, ka varētu tikt izlikti 



PR\920235LV.doc 9/13 PE500.621v01-00

LV

no mājokļa, ir pelnījuši aizsardzību;

9. aicina piemērot piesardzības principu ar nanotehnoloģijām vai ģenētiski modificētiem 
organismiem ražotu patēriņa preču tirgos;

10. uzsver nepieciešamību sniegt labāku aizsardzību tādu neaizsargāto patērētāju grupu kā 
bērni un vecāka gadagājuma cilvēki tiesībām, jo īpaši attiecībā uz transportu;

11. uzsver, ka pašreizējā ekonomikas un finanšu krīze vājina patērētāju pozīciju tirgos, 
padarot tos arvien neaizsargātākus; darba nedrošības un bezdarba līmeņa pieaugums, kā 
arī pirktspējas zudums palielina nevienlīdzību katras valsts iekšienē un starp valstīm, un 
tam ir negatīvas sekas patēriņa profilā; jāveicina patērētāju tiesības piekļūt pamata 
maksājumu kontam, kā arī jāveicina vidusmēra patērētājam sarežģītu un riskantu finanšu 
produktu aizliegums;

12. uzsver nepieciešamību pēc ciešas Eiropas, valstu un vietējo iestāžu sadarbības ar 
patērētāju savienībām, lai izveidotu pušu konsultāciju mehānismus un programmā 
noteikto pasākumu ieviešanu;

13. uzsver, ka paātrināts uzņēmumu koncentrācijas process ietekmē gan preču un 
pakalpojumu ražošanu, gan tirdzniecību; lielo uzņēmumu valdēs, arī finanšu nozarē, jābūt 
vismaz 20 % patērētāju pārstāvības, un tie jāievēl demokrātiskā ceļā;

14. pieprasa Komisijai, lai ziņojumu sistēma RAPEX (ātrās ziņošanas sistēma par 
apdraudējumiem, kas izriet no patēriņa produktu lietošanas) būtu pārredzamāka un 
efektīvāka; jāattīsta ECC tīkli (Eiropas Patērētāju centru tīkls) un CPC (Sadarbības tīkls 
patērētāju aizsardzībai);

15. uzsver, ka tādiem tiesiskās aizsardzības mehānismiem kā alternatīva strīdu izšķiršana 
(ADR), kolektīvo konfliktu risināšana vai strīdu izšķiršana tiešsaistē jābūt ātriem, 
pieejamiem un efektīviem; ADR procedūra nedrīkst ilgt vairāk kā 90 dienas. Patērētājiem 
bezdarbniekiem, rīkojoties savā vārdā vai caur patērētāju savienību, tiesā jāsaņem 
bezmaksas juridiskā palīdzība atbilstoši saviem ienākumiem;

16. uzsver, ka jāveicina atbildīgs un ilgtspējīgs patēriņš saskaņā ar „Eiropa 2020” stratēģijā 
noteiktajiem mērķiem. Tāpat jāatvieglo patērētājiem pilnīga piekļuve tirgiem no sociālas 
un solidāras Eiropas perspektīvas;

17. uzsver, ka nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam jāiekļauj Patērētāju 
tiesību aizsardzības programma, attiecīgi to finansējot;

18. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisija 2012. gada 22. maijā publicēja „Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības 
programmas” projektu kā turpinājumu ES Patērētāju politikas stratēģijai 2007.–2013. gadam 
(COM(2007) 99 galīgā redakcija). Tajā iekļautas vairākas iniciatīvas patērētāju aizsardzībai 
laikā no 2014. gada līdz 2020. gadam. Referents atzinīgi vērtē šo vērienīgo pieeju un aicina 
Komisiju sagatavot Eiropas patērētāju Zaļo grāmatu, kas būs noderīga patērētāju tiesību 
aizsardzības organizācijām, iedzīvotājiem, dalībvalstu parlamentiem un valdībām.

Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības programmas galvenajai prioritātei jābūt pārtikas 
produktu, veselības, enerģijas, finanšu un digitālo produktu drošības garantijām. Turklāt šī 
programma ir tiešsaistes vienotā tirgus pēdējais posms, kas paredz patērētāju aizsardzību 
tiešsaistē, juridisko noteiktību, patērētāju tiesību garantijas un piegādes pakalpojumu 
efektivitāti un uzticamību preču un pakalpojumu pārvadājumiem. Ir nepieciešama patērētāju 
tiesību aizsardzības programma, kas mazinātu patērētāju nevienlīdzību Eiropā, kā arī 
veicinātu ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju līmeni.

Globālā līmenī Eiropas patērētāji sastopas ar tādiem jauniem uzdevumiem kā tirgu 
globalizācija, finanšu deregulācija, ekonomikas digitalizācija un sabiedrības novecošana. Tas 
nozīmē, ka lielāka uzmanība jāpievērš aizsardzības instrumentiem un patērētāju organizāciju 
atbalstam. Turklāt pašreizējā finanšu krīze apgrūtina patērētāju spējas pieņemt lēmumus. Līdz 
ar to ir nepieciešams sniegt patērētājiem efektīvu, pārredzamu, uzticamu un salīdzināmu 
informāciju.

Finanšu iestāžu apvienošanas procesi, kas nes zaudējumus vai kuriem ir nepieciešami valsts 
kapitāla ieguldījumi, nedrīkst būt neatgriezeniski. Šādos gadījumos ir jānoskaidro fakti, lai 
nodrošinātu finanšu stabilitāti, pārredzamību un patērētāju paļāvību.

Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības programma sniedz konkrētu Līguma par Eiropas 
Savienību, saskaņā ar kuru visās ES politikas jomās jāņem vērā patērētāju intereses, principa 
nozīmi.

Grupām, ko veido īpaši neaizsargāti cilvēki to fiziskā, psiholoģiskā stāvokļa vai vecuma dēļ 
vai tie, kuri kļūst neaizsargāti sociālās vai finansiālās situācijas dēļ, ir nepieciešama īpaša 
aizsardzība, kas nodrošinātu piekļuvi pamatpakalpojumiem un nepieciešamajiem finanšu 
līdzekļiem. 

Patēriņa tirgu rezultātu apkopojums un patērētāju apmācības programma

Neseni Komisijas pētījumi liecina, ka patērētājiem arvien vairāk nepieciešams attīstīt spējas 
pieņemt lēmumus attiecībā uz tirgiem. Tāpēc jāsekmē patērētāju apmācība, zināšanas par viņu 
tiesībām, nepārprotama un skaidra informācija, patērētāju organizācijas, kā arī vienkārši un 
pieejami resursi.

Eiropas Komisijas 2011. gada 11. martā publicētajā piektajā rezultātu apkopojumā par 
nosacījumiem patērētājiem norādīts uz pieaugošu atšķirību starp valsts un pārrobežu 
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elektronisko tirdzniecību, nabadzības pieaugumu, lielākām grūtībām piekļuvei pamatprecēm 
un pamatpakalpojumiem, kā arī milzīgas patērētāju bažas par pārtikas nekaitīgumu.

Saskaņā ar patērētāju apmācības programmu, kuru 2011. gada 11. aprīlī publicēja Eiropas 
Komisija, patērētāji neapzinās savas tiesības un apliecina nepieciešamību informēt un izglītot 
patērētājus. Ir svarīgi, lai valsts iestādes un patērētāju organizācijas aktīvi darbotos, un tādēļ 
jānodrošina to finansējums. 

Patērētāju intereses jāņem vērā visās jomās, atbalstot patērētāju savienības un to ietekmes 
spējas Eiropas Savienībā un dalībvalstīs. Šajā ziņā būtu ieteicams izstrādāt savienību Eiropas 
reģistru, lai varētu izveidot Eiropas mēroga savienības. 

Sociālā un vides ilgtspējība

Apstākļi, kādos patērētāji atrodas Eiropas Savienībā, ir ļoti atšķirīgi. No kopējiem 
499 miljoniem iedzīvotāju apmēram 80 miljoni, no kuriem 19 miljoni ir bērni, nevar atļauties 
tādas pamata lietas kā samaksāt sava mājokļa īri vai saņemt pienācīgas kvalitātes veselības 
pakalpojumus un izglītību, turklāt pieaug nevienlīdzība piekļuvei pārtikai un sociālajiem 
pakalpojumiem. Šie patērētāju nevienlīdzības apstākļi jārisina no Eiropas sociālā modeļa 
solidaritātes perspektīvas.

Patērētāju tiesību aizsardzības programmā ir jāņem vērā, ka privātais patēriņš var veicināt 
ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju līmeni. Straujā CO2 emisiju pieauguma cēlonis ES ir 
transports un enerģija. Tādēļ ir jāveicina patēriņš vietējā līmenī, lai samazinātu CO2 emisijas, 
kas rodas no transporta ES, kā arī ir jāveicina otrreizēja pārstrāde un lietotu preču patēriņš un 
jāpiedāvā patērētājiem arvien efektīvāki produkti enerģētikas jomā.

Jāņem vērā, ka ilgtspējīga patēriņa veicināšanai ļoti būtisks ir valsts iepirkums. Tādēļ valsts 
iepirkumā obligāti jānosaka augsts vides aizsardzības, kā arī darba tiesību un koplīgumu 
līmenis.

Jāapsver iespēja izveidot finanšu inspekciju, kas pēc savas iniciatīvas vai uz individuālu vai 
kolektīvu patērētāju sūdzību pamata izveidotu protokolu par pārkāpumiem un varētu sodīt 
iestādi, kas pārkāpj spēkā esošos tiesību aktus. Attiecībā uz finanšu iestāžu klientiem, kam 
nav likviditātes, bet iestādē ir „iesprostota” nauda kāda finanšu produkta dēļ, minētā 
inspekcija uzsāks lietu pret iestādi, kas nepiedāvā patērētājam saprātīgu risinājumu.

Attiecībā uz nekustamā īpašuma hipotekāriem līgumiem, kad runa ir par parastu dzīvesvietu, 
jāņem vērā iespēja, ka, gadījumā, ja ir maksājuma saistību neievērošana negaidītu un ar 
patērētāju nesaistītu iemeslu dēļ, piemēram, bezdarba situācijā, izlikšana vai uz hipotēkas 
objektu vērstā izpilde tiek atlikta, piemērojot parāda maksājuma ikmēneša termiņa atlikšanu 
līdz darba atgūšanai vai aizstājot hipotēku ar pēcapmaksu un īri ar izpirkuma tiesībām tajā 
pašā mājoklī vai ar ikmēneša īres maksājumiem mazākiem par 20 % no personīgiem 
ienākumiem uz laikposmu līdz vismaz 2 gadiem.

Finanšu iestāžu apvienošanas procesi, kas nes zaudējumus vai kuriem ir nepieciešami valsts 
kapitāla ieguldījumi, nedrīkst būt neatgriezeniski, un to apvienošanu var retroaktīvi apturēt. 
Tādējādi tiks veikta gan iekšēja, gan ārēja izmeklēšana, lai noskaidrotu, kas izraisīja 
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zaudējumus, un tā, lai uzraudzītāji var uzsākt lietu, kas, gadījumā, ja tiek atklāti pārkāpumi, 
iegūst tiesisku raksturu ar mērķi nodrošināt finanšu stabilitāti, pārredzamību un patērētāju 
paļāvību uz grāmatvedības stāvokli un demokrātiskām iestādēm. 

Pārtikas nekaitīgums un produktu drošība

Jaunākie apsekojumi BEUC dalīborganizācijās norāda, ka patērētāju galvenās prioritātes ir 
labāka aizsardzība finanšu pakalpojumu un pārtikas jomā. Ir būtiski iekļaut pārtikas 
nekaitīguma un marķējuma jautājumus Patērētāju tiesību aizsardzības programmā. Arī 
patērētāju aizsardzību pret finanšu sistēmu rijību.

Patērētāju tiesību aizsardzības programmā jāiekļauj vēl viena problēma — pārtikas izšķiešana.  
Katru gadu ES pazūd aptuveni 90 miljoni tonnu pārtikas. Pasaules iedzīvotāju kopskaits 
2050. gadā sasniegs deviņtūkstoš miljonus, un pārtikas pieprasījums pieaugs par 
70 procentiem. Tas radīs lielas problēmas pasaules lauksaimniecības sistēmām un Eiropas 
patērētājiem. Tas ir vēl viens iemesls, lai veicinātu vietēju un agroekoloģisku pārtikas 
ražošanu un īsas pārtikas tirdzniecības un izplatības ķēdes. 

Jāņem vērā nepieciešamība garantēt pārtikas aprites drošību no ražošanas līdz patēriņam.

Ar marķējumu vien nepietiek, lai cīnītos pret lieko svaru, pesticīdiem un citām bīstamām 
ķīmiskām vielām. Ir jāaizliedz tādu vielu kā mākslīgo transtaukvielu lietojums, kuras izmanto 
vairākumā apstrādāto produktu un kas veicina sirds un asinsvadu slimības, palielinot veselības 
sistēmu izmaksas. Šajā ziņā jāuzstāj uz obligātu enerģijas un ekomarķējumu, lai nodrošinātu 
patērētājiem lietderīgu informāciju. 

Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības programmā jāiekļauj tādu antibiotiku pakāpeniska 
izskaušana, kuras vispārēji un bez medicīniska pamatojuma lieto gaļas pārstrādē un kas rada
milzu problēmas sabiedrības veselībai.

Komisijai Patērētāju tiesību aizsardzības programmā jāievieš konkrēti pasākumi, lai 
samazinātu patērētāju un vides pakļaušanu bīstamām ķīmiskām vielām. Patērētāji ik dienu 
saskaras ar ķīmisku vielu kokteili, kas, kā zināms, izraisa vēzi un izjauc hormonālo sistēmu, 
piemēram, parabēni, kurus izmanto kā konservantus gandrīz visā kosmētikā, krēmos un 
šampūnos. Ņemot vērā, ka šīs bīstamās ķīmiskās vielas tiek plaši izmantotas patēriņa precēs, 
ar marķējumu vien nepietiek. Komisijai jānodrošina pamatīgas pētniecības veikšana par 
parabēnu kaitējumu veselībai. Vajadzētu sīkāk skatīt Dānijas piemēru, kur ir aizliegts lietot 
parabēnu produktos, kas paredzēti maziem bērniem.

Ir jāpanāk, lai ātrās ziņošanas sistēma RAPEX būtu pārredzamāka un efektīvāka, lai 
likumdevēji vairāk apzinātos riskus, kurus rada noteiktas patēriņa preces. Ir jāstiprina un 
jāpiemēro standarti par produktu vispārējo drošību, kā arī ir jāizstrādā vai jāatjauno īpaši 
standarti par bīstamiem produktiem. Pienācīgi jāregulē nanotehnoloģijas un ĢMO, un 
produkti, kas tos satur, attiecīgi jāmarķē. 

Bērni un tirgi

Bērni veido ļoti neaizsargātu „patērētāju” grupu un ir pakļauti plašai reklāmai. Viņi ir 
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steidzami jāpasargā no neveselīgas pārtikas reklāmām. 

Zviedrijā kopš 1991. gada televīzijā ir aizliegtas tiešas reklāmas bērniem jaunākiem par 
12 gadiem. Bērni ir bērni, nevis „patērētāji”. Tādēļ Patērētāju tiesību aizsardzības 
programmas galvenajai prioritātei jābūt tiešas reklāmas, kas domāta bērniem jaunākiem par
12 gadiem, aizliegšanai.

Tādā pašā veidā jāizvairās no bērnu pakļaušanas vielām, kas varētu kaitēt viņu veselībai.

Digitālā vide

„Digitālā patērētāja” interešu veicināšana ir nopietns uzdevums turpmākajā Eiropas Patērētāju 
aizsardzības politikā. Patērētājs jānodrošina ar drošu digitālo vidi un piekļuvi 
telekomunikāciju tīkliem, īpaši ievērojot personas datu aizsardzību. Turklāt ES 
telekomunikāciju tirgum jānodrošina patērētāja tiesības izvēlēties.

Īstenošana un atlīdzināšana

Kolektīvā tiesiskā aizsardzība un alternatīva strīdu izšķiršana (ADR) ir svarīgi nopietnas 
patērētāju tiesību aizsardzības politikas stratēģijas elementi. Ir būtiski, ka ADR ir iekļauta 
Vienotā tirgus aktā kā prioritāte, tomēr alternatīvie risinājumi nedarbojas pienācīgi, ja nav 
alternatīvu sistēmu. Komisijai steidzami vajadzētu iesniegt tiesību akta priekšlikumu, lai 
formalizētu tiesību instrumentu, kas nodrošinātu piekļuvi kolektīvai tiesiskai aizsardzībai.  

Alternatīvajos strīdu izšķiršanas mehānismos jādarbojas no uzņēmumiem neatkarīgiem 
tiesnešiem un finanšu iestāžu gadījumā Centrālās bankas (valsts/Eiropas) inspektoriem, kas 
veiktu konfliktējošo pušu tiesneša pienākumus. 

Īstenošanas līmenim visā ES jābūt vienādam, un tirgus uzraudzības darbībām jābūt efektīvām. 


