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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par patērētāju acquis pārskatīšanu, jo īpaši izvirzīto 
mērķi modernizēt, vienkāršot un uzlabot regulatīvo režīmu uzņēmējdarbības veicējiem un 
patērētājiem;

2. uzstājīgi uzsver, ka pastāv saikne starp šo pārskatīšanu, kas skars patērētāju līgumus un 
darbu, ko pašlaik veic līgumtiesību jomā kopumā, vēl joprojām cenšoties izstrādāt kopējo 
modeli (KM), un tādēļ uzsver, ka šis pārskatīšanas un KM izstrādes darbs jāturpina tā, lai 
tas būtu savstarpēji papildinošs, vienlaikus apzinoties, ka šāda saikne nedrīkst traucēt vai 
kavēt notiekošo pārskatīšanu;

3. uzskata, ka ir svarīgi gūt skaidru vispārēju priekšstatu par to, kā dažādi tiesiskie un 
regulatīvie režīmi, kas ES mērogā ietekmē norises patērētāju tiesību un komerctiesību 
jomā, mijiedarbojas un funkcionē kopā, jo īpaši par to instrumentu savstarpējām 
attiecībām, kuri radīti šīs pārskatīšanas gaitā, ar kuriem risina tiesību aktu kolīzijas 
gadījumus (Roma I un Roma II), un tiem, kas balstās uz izcelsmes valsts principu 
(piemēram, e-tirdzniecības direktīva);

4. uzskata, ka ir svarīga Kopienas likumdevēja rīcība, lai novērstu jebkādas pretrunas, kas 
pastāv pārskatāmajās patērētāju direktīvās;

5. apzinoties iespējamās priekšrocības, ko sniedz tā dēvētā „patērētāju pamattiesību” 
direktīva saskaņā ar Komisijas nodomu sagatavot horizontālu instrumentu, arvien pauž 
bažas par maksimāli augsto saskaņošanas pakāpi, ko var radīt šāda pieeja, un par dažu 
valsts tiesību iespējamo zaudēšanu tās rezultātā;

6. atzīmē, ka Zaļās grāmatas 1. pielikuma 4. un 5. punktā ir ietverts plašs saraksts, kurā 
uzskaitīti ar patērētāju līgumiem saistīti jautājumi, ka daži no šiem jautājumiem jau tiek 
risināti darba gaitā, izstrādājot KM, un daudziem no tiem ir izteikta „politiska” nokrāsa, 
kad ES līmenī saskaņotā instrumentā ir jāietver kādi vispārēji noteikumi, jo ir jābūt 
plašām (arī sabiedrībā) diskusijām un izvērtēšanai;

7. uzskata, ka patērētāju uzticību un pārrobežu tirdzniecību var veicināt, veidojot „zilā 
karoga” sistēmu, kas ļauj pusēm izvēlēties vienu no vairākiem iespējamiem 
uzņēmējdarbības standartnoteikumiem, kuri apstiprināti Eiropas Savienībā, un ir 
iespējams vēl vairāk darīt, lai rastu šādus praktiskus risinājumus;

8. uzskata, ka patērētāju uzticība ir saistīta arī ar to, vai pastāv atlīdzības un kompensācijas 
mehānisms; atzīmē, ka vēl arvien pastāv nopietni pārrobežu šķēršļi taisnīguma 
nodrošināšanai dažādu sarežģījumu un izmaksu dēļ, un šos apstākļus var uzlabot, ieviešot 
atlīdzinājuma kopmehānismu, un aicina Komisiju arī turpmāk apsvērt dažādus variantus 
šajā sakarā.
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