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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē to, ka Komisijas ierosinātajā jaunajā patērētāju 
aizsardzības programmā galvenā uzmanība ir pievērsta ar tiesībām apveltītam patērētājam 
vienotajā tirgū un jo īpaši instrumentiem, kas palīdz apzināt trūkumus noteiktajos standartos 
un vājās vietas praksē, veiksmīgi novēršot tos visā Eiropā. Ir būtiski, ka patērētāji var 
pārliecinoši īstenot savas ES tiesības un pārkāpumu gadījumā var paļauties gan uz šo tiesību 
iedarbīgu īstenošanu, gan arī uz viegli pieejamu un efektīvu tiesību aizsardzību.

Ņemot vērā šo situācijas raksturojumu, atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē pašreizējos 
priekšlikumus par tādu strīdu izšķiršanu tiešsaistē, kuros iesaistīti patērētāji (regula par 
patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē), un par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu (regula 
par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu), un tāpēc ierosina vairākus grozījumus 
priekšlikumam par patērētāju tiesību aizsardzības programmu, lai iniciatīvām nodrošinātu 
pietiekamu finansējumu.

Attiecībā uz mērķi Nr. 4 par izpildi atzinuma sagatavotāja uzskata, ka pasākumi būtu jāpadara 
intensīvāki, kad notiks sadarbība ar tām trešām valstīm administratīvajā un tiesību īstenošanas 
jomā, kuras nepiedalās programmā, jo īpaši veicinot turpmāku sadarbību ar starptautiskām 
organizācijām patērētāju tiesību īstenošanas jautājumos.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 
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 

(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 
globalizāciju, digitalizāciju, 
nepieciešamību pārorientēties uz 
ilgtspējīgākiem patēriņa modeļiem, 
iedzīvotāju novecošanu, sociālo atstumtību 
un jautājumu par mazaizsargātiem 
patērētājiem. Saskaņā ar LESD 12. pantu  
augsta prioritāte ir patērētāju interešu
integrēšanai visās Savienības politikas 
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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.

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.

Grozījums Nr. 2

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, tiesībām un to 
aizsardzību, kā arī patērētāju tiesību 
īstenošanu. Atšķirības valsts līmenī šajās 
jomās vēl arvien patiešām pastāv, un 
programmas ietvaros veiktie pasākumi 
būtu jāparedz maksimālas saskaņošanas 
jomas, lai nodrošinātu patērētājiem un 
uzņēmumiem skaidrību. Saskaņā ar 
programmu veikto pasākumu vērtība un 
ietekme regulāri jāuzrauga un jāizvērtē, 
vienmēr būtu jāapsver vienkāršošanas, 
lietpratīgas regulēšanas, patērētāju 
izmaksu un administratīvā sloga MVU 
samazināšanas rezultātā panāktie 
ieguvumi. Patērētāju tiesību aizsardzības 
politikas novērtēšanai vajadzētu izstrādāt 
rādītājus.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Programmas mērķis ir atbalstīt politikas 
uzdevumu — iekšējā tirgū galveno 
uzmanību veltīt pilntiesīgam patērētājam.
Programma to panāks, sniedzot 
ieguldījumu patērētāju veselības, drošības 
un mantisko, kā arī tiesisko interešu 
aizsardzībā, kā arī atbalstot viņu tiesības uz 
informāciju, izglītošanu un uz 
pašorganizēšanos savu interešu 
aizstāvēšanai. Ar programmu tiks 
papildinātas, atbalstītas un uzraudzītas 
dalībvalstu politikas nostādnes.

Grozījums Nr. 4

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

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(c) Mērķis Nr. 3 — tiesības un to 
aizsardzība: konsolidēt patērētāju tiesības
jo īpaši ar lietpratīgām regulatīvām 
darbībām un darīt vieglāk pieejamu tiesību 
aizsardzību par pieņemamu cenu, tostarp 
alternatīvu strīdu izšķiršanu.

Konkrētāk, šā mērķa sasniegšanu vērtēs, 
raugoties pēc tā, kā pārrobežu strīdu 

Konkrētāk, šā mērķa sasniegšanu vērtēs, 
raugoties pēc tā, kā iekšzemes un
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risināšanā izmanto alternatīvu strīdu 
izšķiršanu, kā arī pēc aktivitātes tiešsaistes 
strīdu izšķiršanas Savienības mēroga 
sistēmā.

pārrobežu strīdu risināšanā izmanto 
alternatīvu strīdu izšķiršanu, kā arī pēc 
aktivitātes tiešsaistes strīdu izšķiršanas 
Savienības mēroga sistēmā.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Mērķis Nr. 4 — tiesību īstenošana:
atbalstīt patērētāju tiesību īstenošanu, 
nostiprinot sadarbību starp valstu 
izpildiestādēm un palīdzot patērētājiem ar 
padomiem.

(d) Mērķis Nr. 4 — tiesību īstenošana:
atbalstīt patērētāju tiesību īstenošanu, 
nostiprinot sadarbību starp valstu 
izpildiestādēm un trešām valstīm, kā arī
palīdzot patērētājiem ar padomiem.

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 
līmeņa Patērētāju tiesību aizsardzības 
sadarbības tīklā, kā arī pēc Eiropas 
Patērētāju informēšanas centru aktivitātes 
līmeņa, kā arī pēc sadarbības līmeņa ar 
starptautiskām organizācijām.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) vairāk izglītot patērētājus; (7) vairāk izglītot patērētājus un MVU;

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
I pielikums – III mērķis – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Patērētāju tiesību aizsardzības aktu 
iniciatīvu un citu regulējuma iniciatīvu 
sagatavošana, to transponēšanas 

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

novērtēšana, to uzraudzīšana, izvērtēšana, 
īstenošana un to izpilde dalībvalstīs, kā arī
kopregulējuma un pašregulējuma iniciatīvu 
veicināšana, tostarp:

(c) pētījumi, ex-ante un ex-post 
izvērtējumi, ietekmes novērtējumi, 
sabiedriska apspriešana, spēkā esošu 
tiesību aktu izvērtēšana;

(a) pētījumi un lietpratīgas regulatīvās 
darbības, piemēram, ex-ante un ex-post 
izvērtējumi, ietekmes novērtējumi, 
sabiedriska apspriešana, spēkā esošu 
tiesību aktu izvērtēšana un vienkāršošana;

(d) semināri, konferences, darbsemināri un 
sanāksmes, kurās piedalās ieinteresētās 
personas un eksperti;

(b) semināri, konferences, darbsemināri un 
sanāksmes, kurās piedalās ieinteresētās 
personas un eksperti;

(e) tādu ērtu un publiski pieejamu datubāzu 
izstrāde un uzturēšana, kas attiecas uz ES 
patērētāju tiesību aizsardzības aktu 
īstenošanu;

(c) tādu ērtu un publiski pieejamu datubāzu 
izstrāde un uzturēšana, kas attiecas uz ES 
patērētāju tiesību aizsardzības aktu 
īstenošanu;

(ca) tādu darbību sekmēšana, kas veicina 
patērētāju tiesību aizsardzību, lai 
samazinātu MVU administratīvo slogu;

(f) šajā programmā veikto darbību 
izvērtējums.

(d) šajā programmā veikto darbību 
izvērtējums.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
I pielikums – IV mērķis – 10. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) administratīvajā un tiesību īstenošanas 
jomā īstenot sadarbību ar trešām valstīm, 
kas nepiedalās programmā.

(d) administratīvajā un tiesību īstenošanas 
jomā īstenot sadarbību ar trešām valstīm, 
kas nepiedalās programmā, un ar 
starptautiskām organizācijām.
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