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PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības pasākumu mērķis ir aizsargāt Eiropas
patērētāju veselību, drošību, kā arī ekonomiskās un juridiskās intereses neatkarīgi
no tā, kur Eiropas Savienībā viņi dzīvo, ceļo vai iepērkas. ES noteikumi regulē
gan fiziskus darījumus, gan elektronisko komerciju, un tajos iekļautas kā vispārēji
piemērojamas normas, tā noteikumi attiecībā uz konkrētiem produktiem, tostarp
zālēm, ģenētiski modificētiem organismiem, tabakas izstrādājumiem, kosmētiku,
rotaļlietām un sprāgstvielām.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 114. un 169. pants.

MĒRĶI

Visiem patērētājiem Savienībā nodrošināt augstu aizsardzības līmeni pret riskiem un
draudiem viņu drošībai un ekonomiskajām interesēm – neatkarīgi no tā, kur Eiropas
Savienībā viņi dzīvo, ceļo vai iepērkas –, kā arī uzlabot patērētāju iespējas aizsargāt
savas intereses.

SASNIEGUMI

A. Patērētāju veselības un drošības aizsardzība
1. ES rīcība sabiedrības veselības un tabakas izstrādājumu jomā (2.2.4.)
2. Pārtikas produkti (2.2.6.)
3. Zāles (2.2.5.)
4. Produktu vispārējās drošības sistēma un tirgus uzraudzība
Direktīva 2001/95/EK paredz produktu vispārējas drošības sistēmu, saskaņā ar
kuru ikvienam produktam, kas ir paredzēts patērētājiem un laists tirgū, pat ja
uz to neattiecas kādas konkrētas nozares tiesiskais regulējums, tomēr ir jāatbilst
noteiktiem standartiem, kas attiecas uz patērētāju informēšanu, pasākumiem, lai
novērstu drošības apdraudējumus, produktu drošības uzraudzību un produktu
izsekojamību. Ja produkts rada nopietnus draudus un tādēļ ir vajadzīga ātra rīcība,
iesaistītā dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju, izmantojot RAPEX sistēmu ātrai
informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm un Komisiju. 2021. gada jūnijā Komisija
pieņēma priekšlikumu regulai par produktu vispārējo drošību, lai pārskatītu Produktu
vispārējās drošības direktīvu (PVDD). Ierosinātā regula nodrošinās PVDD darbības
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nepārtrauktību, pieprasot, lai patēriņa preces būtu “drošas”, nosakot konkrētus
pienākumus ekonomikas dalībniekiem, tostarp tiešsaistes tirdzniecības vietām, un
paredzot noteikumus standartu izstrādei vispārējās drošības prasības atbalstam. Tā
atjauninās un modernizēs nepārtikas patēriņa preču drošuma vispārējo regulējumu un
nodrošinās vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem.
5. Kosmētikas līdzekļu, civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu un rotaļlietu
drošums
Ar Regulu (EK) Nr. 1223/2009 nodrošina kosmētikas līdzekļu drošumu un patērētāju
aizsardzību, pieprasot sniegt kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu sarakstu un izmantot
informatīvu marķēšanu. Lielāko daļu regulas noteikumu piemēro no 2013. gada
11. jūlija. Drošības prasības civilām vajadzībām paredzētajām sprāgstvielām un
līdzīgiem produktiem ir noteiktas ar Direktīvu 93/15/EEK, Direktīvu 2008/43/EK,
Direktīvu 2004/57/EK un Lēmumu 2004/388/EK, pārskatīto Direktīvu par civilām
vajadzībām paredzēto sprāgstvielu pieejamību tirgū (2014/28/ES) un Direktīvu
par pirotehniskajiem izstrādājumiem (2013/29/ES). Rotaļlietu drošuma prasības ir
noteiktas Direktīvā 2009/48/EK. Standartus pārskata un no jauna izstrādā Eiropas
Standartizācijas komiteja (ESK).
6. Uzņēmumiem un patērētājiem pieejami komunikācijas pakalpojumi par
pieņemamu cenu (2.1.8.)
B. Patērētāju ekonomisko interešu aizsardzība
1. Informācijas sabiedrības pakalpojumi, elektroniskā tirdzniecība un elektroniskie
un pārrobežu maksājumi
Direktīva 2000/31/EK (Elektroniskās tirdzniecības direktīva) attiecas uz pakalpojumu
sniedzēju, kas veic uzņēmējdarbību ES, atbildību par tiešsaistes pakalpojumiem,
elektroniskajiem darījumiem un citām darbībām tiešsaistē, piemēram, ziņu sniegšanu,
datubāžu uzturēšanu, finanšu pakalpojumiem, profesionāliem pakalpojumiem,
izklaides pakalpojumiem (video pēc pieprasījuma), tiešo tirgvedību, reklāmas
pakalpojumiem un interneta piekļuves nodrošināšanu. To modernizēs ar gaidāmo
Digitālo pakalpojumu aktu. Direktīva (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem
iekšējā tirgū un Regula (ES) 2021/1230 par pārrobežu maksājumiem nodrošina, ka
maksa par pārrobežu maksājumiem euro ir tāda pati kā par maksājumiem euro vienas
dalībvalsts robežās.
2. Televīzija bez robežām
Direktīva 2010/13/ES nodrošina apraides pakalpojumu brīvu apriti, vienlaikus
cenšoties sasniegt noteiktus sabiedriskas nozīmes mērķus, piemēram, kultūras
daudzveidību, tiesības saņemt atbildi, patērētāju tiesību aizsardzību un nepilngadīgu
personu aizsardzību. Tās noteikumi attiecas, piemēram, uz alkoholisko dzērienu,
tabakas izstrādājumu un zāļu reklāmām, televeikaliem un programmām, kurās
demonstrē pornogrāfiju vai ekstrēmu vardarbību. Sabiedrībai nozīmīgi notikumi ir
jāatspoguļo bez maksas un nekodētā veidā, pat ja maksas televīzijas kanāli ir
iegādājušies ekskluzīvas pārraides tiesības.
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3. Tālpārdošanas līgumi un līgumi, kas ir noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, preču
un garantiju pārdošana un negodīgi noteikumi līgumos
Patērētāju tiesību direktīva (2011/83/ES) 2014. gada 13. jūnijā aizstāja Padomes
Direktīvu 85/577/EEK un Direktīvu 97/7/EK. Ar to arī grozīja Padomes Direktīvu
93/13/EEK par negodīgiem līgumu noteikumiem un Direktīvu 1999/44/EK par dažiem
patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām. Ar jauno direktīvu
tika stiprinātas patērētāju tiesības, ieviesti noteikumi par patērētājiem sniedzamo
informāciju, reglamentētas atteikuma tiesības un saskaņoti konkrēti līgumu noteikumi.
Direktīva 2002/65/EK reglamentē patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu.
4. Negodīga komercprakse un salīdzinoša un maldinoša reklāma
Direktīva 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi, ko uzņēmumi izmanto pret
patērētājiem, aizliedz maldinošu un agresīvu praksi, manipulatīvu praksi (piemēram,
pārdošanu spiediena ietekmē, maldinošu tirgvedību un negodīgu reklāmu), kā arī
praksi, kurā kā pārdošanas līdzekli izmanto piespiešanu. Tajā ir iekļauti agresīvas
komercprakses (iebiedēšana, piespiešana un pārmērīga ietekmēšana) noteikšanas
kritēriji un negodīgas komercprakses veidu t. s. melnais saraksts. Direktīva 2006/114/
EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu aizliedz maldinošas reklāmas. Tajā ir arī
izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem tiek atļauta salīdzinošā reklāma. Komisijas
2012. gada 27. novembra paziņojumā (COM(2012)0702) tika ierosināts pārskatīt
Direktīvu 2006/114/EK, lai novērstu nepilnības tās tekstā un pievērstu uzmanību
uzziņu uzņēmumu maldinošas darbības problēmai. 2019. gada beigās nolūkā panākt
Savienības patērētāju aizsardzības noteikumu labāku izpildi un tos modernizēt
tika pieņemta jaunā Direktīva (ES) 2019/2161. Ar šo jauno direktīvu tika grozīta
Padomes Direktīva 93/13/EEK (par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos)
un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/6/EK (par patērētāju aizsardzību,
norādot patērētājiem piedāvāto produktu cenas), Direktīva 2005/29/EK (par uzņēmumu
negodīgu komercpraksi pret patērētājiem iekšējā tirgū) un Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīva 2011/83/ES (par patērētāju tiesībām). Attiecībā uz negodīgu praksi
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja (IMCO) 2022. gada aprīlī rīkoja
atklātu uzklausīšanu par patērētāju tiesību ievērošanu, iepērkoties ārpus ES, lai
apzinātu problēmas, ar kurām patērētāji saskaras, veicot pirkumus ārpus ES.
5. Atbildība par defektīviem produktiem un cenas norādīšana
Ar Direktīvu 1999/34/EK ievieš objektīvas atbildības principu jeb ražotāja atbildību bez
vainas gadījumos, kad kaitējumu izraisījis defektīvs produkts. Cietušajam patērētājam,
kurš vēlas saņemt kompensāciju, ir trīs gadu laikā jāpierāda nodarītais kaitējums,
produkta defekts un cēloņsakarība. Direktīva 98/6/EK par vienības cenām tirgotājiem
uzliek pienākumu norādīt pārdošanas cenu un vienības cenu, lai uzlabotu un atvieglotu
tirgū esošo produktu cenu un daudzuma salīdzināšanu. Ar Direktīvu 1999/44/EK
nosaka garantijas patērētājiem un prasa patēriņa preču tirgotājiem ES novērst
defektus, kuri pastāvējuši piegādes brīdī, ja tādi ir atklājušies divu gadu laikā. Šī
direktīva tika atjaunināta 2011. gadā un pēc tam atcelta un aizstāta ar Direktīvu (ES)
2019/771.
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6. Patēriņa kredīti un hipotekārie kredīti
Direktīva 2008/48/EK nodrošina, ka kreditoriem ir jāizmanto viena un tā pati Eiropas
patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa, kurā ir ietverta visa informācija par
līgumu, tajā skaitā kredīta izmaksas un gada procentu likme. Patērētāji, nenorādot
īpašu iemeslu, var atteikties no kredītlīguma 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas,
kā arī jebkurā laikā pirms termiņa atmaksāt savu kredītu, savukārt kreditors var
pieprasīt taisnīgu un objektīvi pamatotu kompensāciju. Eiropas Komisija 2021. gada
jūnijā ierosināja atjaunināt spēkā esošos noteikumus (COM(2021)0347). Priekšlikums
paplašina pašreizējās Patēriņa kredītu direktīvas darbības jomu, lai aptvertu plašāku
produktu klāstu, kuri var radīt risku patērētājiem. Tas arī veicina patērētājiem sniegtās
reklāmas informācijas apjoma samazināšanu un tajā ir vērsta uzmanība uz to, kā
un kad patērētāji saņem informāciju, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas.
Priekšlikums arī uzlabo noteikumus, ar kuriem izvērtē kredītspēju, un mudina
dalībvalstis veicināt izglītošanu finanšu jomā un nodrošināt, lai patērētājiem būtu
pieejamas konsultācijas parādu jautājumos.
Direktīvā 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo
īpašumu ir noteikts vienots satvars līgumiem, kas attiecas uz patēriņa kredītu, kurš
nodrošināts ar hipotēku vai citādi saistīts ar mājokļa nekustamo īpašumu. Tās mērķis
ir izveidot efektīvu vienoto hipotekāro tirgu patērētāju interesēs un ar to ir radīti
nosacījumi, lai nodrošinātu augstu profesionalitātes līmeni aizdevējiem un kredīta
starpniekiem[1].
7. Kompleksās brīvdienas un daļlaika lietojuma tiesības
Direktīva (ES) 2015/2302 aizsargā patērētāju pamattiesības, rezervējot kompleksās
brīvdienas vai cita veida kombinētus ceļojumus, piemēram, gadījumos, kad tīmekļa
vietnē ir veikta rezervācija pašizraudzītai avioreisa un viesnīcas vai automašīnas
nomas kombinācijai. Direktīva 2008/122/EK par daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa
brīvdienu produktiem, tālākpārdošanu un apmaiņu attiecas uz pārdevēja pienākumu
informēt par līguma daļām un uz patērētāja tiesībām atteikties no līguma četrpadsmit
kalendāro dienu laikā bez maksas un nenorādot iemeslu.
8. Gaisa transports
Regula (EK) Nr. 261/2004 un Regula (EK) Nr. 2027/97 (ar grozījumiem) paredz
kopīgus noteikumus par kompensāciju un palīdzību pasažieriem iekāpšanas atteikuma
un lidojuma atcelšanas vai ilgas kavēšanās gadījumos, kā arī par aviopārvadātāja
atbildību nelaimes gadījumos. Regulā (EK) Nr. 80/2009 par datorizētām rezervēšanas
sistēmām (DRS) gaisa transporta produktiem tika noteikti sistēmas piedāvātāju
pienākumi (uz vienlīdzīgiem pamatiem ļaut piedalīties jebkuram pārvadātājam)
un pārvadātāju pienākumi (visām sistēmām vienlīdz rūpīgi un savlaicīgi paziņot
datus). Ar Regulu (EK) Nr. 80/2009 ieviesa vienotus kritērijus un procedūras, kas
reglamentē gaisa pārvadātāju noteiktās gaisa pārvadājumu maksas un kravu gaisa
pārvadājumu tarifus par gaisa satiksmes pakalpojumiem Kopienas teritorijā. Ar Regulu

[1]Pie attiecīgajiem pētījumiem var minēt Wiewiórowska, A. u. c., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting
European Consumers (“Ieguldījums izaugsmē: Eiropas patērētāju aizsardzības juridiskie aspekti”), Iekšējā tirgus un patērētāju
aizsardzības komitejas pasūtīta publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas
Parlaments, Luksemburga, 2019. gads.
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(EK) Nr. 300/2008 ieviesa kopīgus noteikumus civilās aviācijas drošības jomā pēc
2001. gada 11. septembra terora aktiem.
9. Enerģijas tirgi
2009. gadā pieņemtā trešā ES enerģijas tirgus tiesību aktu kopuma mērķis bija
uzlabot enerģijas iekšējā tirgus darbību un risināt strukturālas problēmas. Tas aptvēra
piecas galvenās jomas, tostarp patērētāju interesēs nodrošināt lielāku pārredzamību
mazumtirdzniecības tirgos. Direktīva 2012/27/ES sniedz enerģijas patērētājiem
iespējas labāk pārvaldīt patēriņu, nodrošinot vienkāršu un brīvu piekļuvi patēriņa
datiem, veicot individuālu uzskaiti. Regulas (ES) 2017/1369 mērķis ir nodrošināt,
ka sarežģītā informācija par noteiktu sadzīves tehnikas ierīču enerģijas patēriņu un
veiktspēju tiek sniegta skaidrā un saprotamā veidā, ļaujot patērētājiem pieņemt uz
informāciju balstītus lēmumus par pirkumiem un izvēlēties visefektīvākās ierīces. ES
iekšējā enerģijas tirgū visiem ES iedzīvotājiem ir tiesības savus mājokļus pieslēgt
enerģijas tīkliem un brīvi izvēlēties jebkādu gāzes vai elektrības piegādātāju, kurš
piedāvā pakalpojumus attiecīgajā teritorijā.
10. Eiropas Patērētāju informēšanas centru tīkls (ECC tīkls jeb Euroguichets) un
portāls “Tava Eiropa”
ECC tīkls sniedz informāciju un palīdzību patērētājiem attiecībā uz pārrobežu
darījumiem. Tīkls darbojas kopā arī ar citiem Eiropas tīkliem, jo īpaši FINNET
(finanses), SOLVIT (iekšējais tirgus) un Eiropas tiesiskās sadarbības tīklu civillietās
un komerclietās. Portāls “Tava Eiropa” sniedz visaptverošu informāciju patērētājiem
par līgumtiesībām, telesakaru un interneta pakalpojumiem, finanšu produktiem un
pakalpojumiem, iespējamu nevienlīdzīgu attieksmi, energoapgādi un patērētāju strīdu
izšķiršanu. Papildu uzlabojumi tika ieviesti ar vienoto digitālo vārteju (Regula (ES)
2018/1724).
C. Patērētāju juridisko interešu aizsardzība
1. Strīdu alternatīvas izšķiršanas procedūras un strīdu izšķiršana tiešsaistē
Strīdu alternatīvas izšķiršanas (ADR) procedūras ir mehānismi strīdu izšķiršanai
ārpustiesas kārtībā, kas palīdz patērētājiem un tirgotājiem risināt konfliktus galvenokārt
ar trešās puses palīdzību, piemēram, iesaistot starpnieku, šķīrējtiesnesi vai ombudu.
Ieteikums 98/257/EK, Lēmums 20/2004/EK un Padomes rezolūcija 2000/C 155/01
nosaka principus, kas jāievēro ADR procedūrās, lai ikvienam patērētājam nodrošinātu
izmaksu ziņā pieejamākus un ātrākus tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Ar Direktīvu
2009/22/EK par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību saskaņo
spēkā esošos ES un dalībvalstu tiesību aktus un, lai aizsargātu patērētāju kolektīvās
intereses, ievieš lietas ierosināšanu par aizliegumu, ko uzsāk kompetentās valsts
tiesas līmenī par pārkāpumiem, kurus veikuši uzņēmēji no citām valstīm. Direktīva
2013/11/ES par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu sniedz patērētājiem iespēju
vērsties kvalitatīvās alternatīvās strīdu izšķiršanas struktūrās jebkādos gadījumos, kad
tiem ar uzņēmumiem radies līgumstrīds par tiešsaistes vai bezsaistes iekšzemes vai
pārrobežu pirkumu. Savukārt Regula (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu
tiešsaistē dod iespēju ES patērētājiem un tirgotājiem tiešsaistē atrisināt strīdus
par iekšzemes un pārrobežu pirkumiem, izmantojot ES mēroga strīdu izšķiršanas
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platformu, kurai alternatīvās strīdu izšķiršanas struktūras var pievienoties kopš
2016. gada februāra.
2. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās un valsts iestāžu
pienākums ar to sadarboties
Ar Lēmumu 2001/470/EK tika izveidots Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, kura mērķis
ir atvieglot to iedzīvotāju situāciju, kuri ir iesaistīti pārrobežu tiesvedībā, dalībvalstu
starpā uzlabojot tiesiskās sadarbības mehānismus civillietās un komerclietās un
sniedzot iedzīvotājiem praktisku informāciju, lai veicinātu tiesu iestāžu pieejamību.
Ar Regulu (EK) Nr. 2006/2004 tika izveidots sadarbības tīkls starp valstu iestādēm,
kas ir atbildīgas par ES tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā,
un no 2005. gada 29. decembra šī regula uzlika tām pienākumu sadarboties, lai
nodrošinātu ES tiesību aktu īstenošanu un apturētu jebkādus pārkāpumus, Savienībā
izdarīto pārkāpumu gadījumā izmantojot atbilstīgus juridiskos instrumentus, piemēram,
aizliegumus.
3. Pārstāvības darbības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai
Ar Direktīvu 2009/22/EK saskaņoja darbības par pārstāvības tiesvedību ar mērķi
aizsargāt patērētāju kolektīvās intereses. Ar Direktīvu 2014/104/ES tika nodrošināts,
ka ikviens, kam nodarīts kaitējums konkurences tiesību pārkāpuma dēļ, var efektīvi
izmantot tiesības pieprasīt pilnu kompensāciju. Ar Direktīvu (ES) 2020/1828 tika
paplašināta aizliegumu sistēmas darbības joma, lai aptvertu dažādus horizontālus un
nozarei specifiskus ES instrumentus, kas attiecas uz patērētāju kolektīvo interešu
aizsardzību, un tika noteiktas procedūras kompensācijas pieprasīšanai.
D. Saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu īstenotie pasākumi
Ņemot vērā arvien biežākās nelikumības tiešsaistes piedāvājumos pandēmijas
laikā, patērētāju aizsardzības iestādes dalībvalstīs ar Komisijas atbalstu pieņēma
kopēju nostāju par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā, aicinot tiešsaistes
platformas veikt efektīvus pasākumus, lai novērstu nelikumīgas tirgvedības kampaņas.
Kopīgā paziņojumā “Ar Covid-19 saistītās dezinformācijas apkarošana, pamatojoties
uz faktiem” arī tika uzsvērta nepieciešamība apkarot dezinformāciju, lai aizsargātu
patērētājus.
Saistībā ar traucējumiem, ko izraisīja robežkontroles atjaunošana un ceļošanas
ierobežojumi, Komisija 2020. gada 18. martā publicēja vadlīnijas ar mērķi nodrošināt,
ka ES patērētāju tiesības tiek konsekventi piemērotas visā Savienībā. ES ir vienīgā
vieta pasaulē, kur pilnībā tiek aizsargātas iedzīvotāju pasažieru tiesības – neatkarīgi
no tā, vai viņi ceļo ar lidmašīnu, vilcienu, kuģi vai autobusu. Pārvadātājiem ir jāpiedāvā
atlīdzināt izdevumus (atmaksāt biļešu cenu) vai mainīt maršrutu tiem pasažieriem, kuru
pārvadājums ir atcelts.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments aktīvi iesaistās ES patērētāju aizsardzības tiesību aktu izstrādē un
stiprināšanā, cenšoties tirgus intereses līdzsvarot ar patērētāju interesēm. Patērētāju
aizsardzības pasākumus citu iniciatīvu starpā nodrošina jaunā Patērētāju tiesību
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aizsardzības programma 2020.–2025. gadam, kā arī uz patērētājiem orientētais
jaunais kurss, Eiropas zaļais kurss un aprites ekonomikas rīcības plāns.
Eiropas patērētāji gūst labumu arī no darbībām un instrumentiem, kuru mērķis ir
stiprināt dažādus ES iekšējā tirgus aspektus. To vidū ir ievērojams skaits instrumentu,
kas izstrādāti kā daļa no digitālā vienotā tirgus iniciatīvas, apvienojot vienīgi uz
patērētājiem orientētus pasākumus ar tirgus modeļa veidošanas pasākumiem: Regula
par viesabonēšanas maksām, Regula par interneta savienojamības veicināšanu
vietējās kopienās, Regula par tiešsaistes satura pārnesamību, Regula par pārrobežu
paku piegādes pakalpojumiem, Vispārīgā datu aizsardzības regula, Ģeogrāfiskās
bloķēšanas regula, Eiropas Elektronisko sakaru kodekss, Regula par nepersondatu
brīvu apriti un Direktīva par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū[2].
Parlaments 2020. gada 25. novembra rezolūcijā par produktu drošuma jautājuma
risināšanu vienotajā tirgū prasīja pārskatīt Produktu vispārējās drošības direktīvu. Tas
mudināja Komisiju atjaunināt un ieviest saskaņotus tirgus uzraudzības noteikumus gan
attiecībā uz saskaņotiem, gan nesaskaņotiem produktiem, ko laiž tirgū bezsaistē vai
tiešsaistē, un padarīt tos piemērotus digitālajam laikmetam, kā arī pielāgot produktu
drošuma noteikumus, lai risinātu problēmas, ko rada jaunās tehnoloģijas, piemēram,
mākslīgais intelekts, savienoti produkti un robotika.
Parlaments ir rīkojis daudzas debates par patērētāju aizsardzību, ņemot vērā
revolucionārās pārmaiņas digitālajā jomā. Pēc IMCO komitejas pieprasījuma
Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments 2020. gada
18. februārī rīkoja semināru “Digitālajam laikmetam pielāgoti elektroniskās
tirdzniecības noteikumi”, ko papildināja vairāki pētījumi[3] saistībā ar gaidāmo Digitālo
pakalpojumu aktu. Eksperti un ieinteresētās personas uzstāja, ka ar šo Digitālo
pakalpojumu aktu ir jāievieš stingri patērētāju aizsardzības pasākumi tiešsaistes
tirdzniecības vietām.
Pēdējā laikā ir veikti daudzveidīgi pētījumi patērētāju aizsardzības jomā. 2020. gada
27. oktobrī deputāti tika iepazīstināti ar pētījumu[4] Loot boxes in online games and their
effect on consumers, in particular young consumers (“Tiešsaistes spēļu laupījumkastes
un to ietekme uz patērētājiem, jo īpaši gados jauniem patērētājiem”), un pēc tam
sekoja jautājumu un atbilžu sesijas. Laupījumkastes (loot boxes) ir videospēļu elementi,
kuriem spēlētāji piekļūst vai nu spēles gaitā, vai arī par tiem var maksāt ar reālu naudu.
Tā kā šādos gadījumos tiek izmantoti nejauša ieguvuma mehānismi, pastāv bažas, ka
laupījumkastes var virzīt lietotāju uz azartspēlēm un būt īpaši kaitīgas gados jauniem
patērētājiem.

[2]Pie attiecīgajiem pētījumiem var minēt Wiewiórowska, A. u. c., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting
European Consumers (“Ieguldījums izaugsmē: Eiropas patērētāju aizsardzības juridiskie aspekti”), Iekšējā tirgus un patērētāju
aizsardzības komitejas pasūtīta publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments, Eiropas
Parlaments, Luksemburga, 2019. gads.
[3]Maciejewski, M., Blandin, L., Digital Services Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and Consumer
Protection (“Digitālo pakalpojumu akts: digitālā vienotā tirgus un patērētāju aizsardzības iespējas un problēmas”), Iekšējā tirgus
un patērētāju aizsardzības komitejas pasūtīta publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments,
Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2020. gads.
[4]Cerulli-Harms, A. u. c., Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers
(“Tiešsaistes spēļu laupījumkastes un to ietekme uz patērētājiem, jo īpaši gados jauniem patērētājiem”), Iekšējā tirgus un
patērētāju aizsardzības komitejas pasūtīta publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments,
Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2020. gads.
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2021. gada janvārī publicētā brīfingā[5] “Atlīdzība un kompensācija pārvadājuma
atcelšanas vai kavēšanās gadījumā: tiesības un to izpildes nodrošināšana” ir īsumā
izklāstītas patērētāju tiesības, kas ES tiesību aktos ir paredzētas pārvadājuma
atcelšanas gadījumā, jo īpaši saistībā ar Covid-19 pandēmiju, turklāt patērētajiem ir
sniegti arī praktiski ieteikumi.
Pētījumā[6] par mērķreklāmas ietekmi uz reklāmdevējiem, piekļuvi tirgum un patērētāju
izvēli uzmanība tika pievērsta tiešsaistes reklāmas tirgus dinamikai. Saistībā ar
patērētāju aizsardzību tajā tika analizēts, kā tādas metodes kā personalizēta reklāma,
mikroorientēta un uz uzvedību vērsta reklāma un digitālā ievirzīšana var ietekmēt
cenas un patērētāju izvēli. Pētījumā tika konstatēts, ka mērķorientēšanas metodes var
sniegt ieguvumus patērētājiem, pielāgojot reklāmas atbilstoši viņu interesēm. Tomēr
mērķreklāma rada arī dažādas bažas. To vidū ir pārredzamības trūkums attiecībā
uz patērētāju datu izmantošanu, reklāma, kuras mērķauditorija ir neaizsargātākās
patērētāju grupas, un dizaina iezīmes, kuru mērķis ir mudināt patērētājus pieņemt
lēmumus, kas ir pretrunā viņu interesēm (maldinošas saskarnes). Attiecībā uz
maldinošām saskarnēm IMCO komiteja 2022. gada martā rīkoja atklātu uzklausīšanu
ar mērķi apzināt riskus, ko šāda prakse rada patērētājiem.
IMCO komiteja 2021. gada 28. oktobrī rīkoja atklātu uzklausīšanu par divējādas
kvalitātes produktiem vienotajā tirgū. Eksperti (piemēram, no patērētāju apvienībām un
uzņēmēju organizācijām) uzsvēra problēmas, ko divējādas kvalitātes prakse ir radījusi
gan patērētājiem, gan nozarei, piemēram, attiecībā uz patērētāju informēšanu par
preču diferenciāciju. Viņi arī diskutēja par to, kā palielināt patērētāju informētību par
šo jautājumu.
Mēnesi vēlāk – 2021. gada 9. decembrī – IMCO komiteja balsoja par Rotaļlietu drošuma
direktīvas īstenošanas ziņojuma projektu, lai nodrošinātu, ka Savienības tirgū var laist
tikai drošas rotaļlietas.
2022. gada februārī tika publicēts pētījums[7] par ietekmes veidotāju ietekmi uz
reklāmu un patērētāju aizsardzību vienotajā tirgū. Tajā tika pētīts, cik lielā mērā
ietekmes veidotāji ir atbildīgi par maldinošas informācijas izplatīšanu un nedrošu
produktu popularizēšanu. Ietekmes veidotāju tirgvedības nozare, kas pēdējos gados ir
ievērojami augusi, bieži izmanto maldinošus vēstījumus, lai piesaistītu neaizsargātus
patērētājus. Nesenās provizoriskās politiskās vienošanās par Digitālo pakalpojumu
aktu un Digitālo tirgu aktu ir vērstas attiecīgi uz pārredzamības palielināšanu un
tiešsaistes platformu vārtziņu darbības regulēšanu – divām jutīgām ietekmes veidotāju
darbības jomām.

[5]Maciejewski, M. u. c., Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their
enforcement (“Atlīdzība un kompensācija pārvadājuma atcelšanas vai kavēšanās gadījumā: tiesības un to izpildes
nodrošināšana”), Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas pasūtīta publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves
kvalitātes politikas departaments, Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2021. gads.
[6]Fourberg, N. u. c., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice (“Reklāma tiešsaistē: mērķreklāmas ietekme uz reklāmdevējiem, piekļuvi tirgum un patērētāju izvēli”), Iekšējā tirgus
un patērētāju aizsardzības komitejas pasūtīta publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments,
Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2021. gads.
[7]Michaelsen, F., Collini, L. u. c., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market
(“Ietekmes veidotāju ietekme uz reklāmu un patērētāju tiesību aizsardzību iekšējā tirgū”), Iekšējā tirgus un patērētāju
aizsardzības komitejas uzdevumā sagatavota publikācija, Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments,
Eiropas Parlaments, Luksemburga, 2022. gads.
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https://www.europarl.europa.eu/committees/lv/dual-quality-of-goods-in-the-single-mark/product-details/20211019CHE09564
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/703350/IPOL_STU(2022)703350_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/658218/IPOL_BRI(2021)658218_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/658218/IPOL_BRI(2021)658218_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/662941/IPOL_ATA(2021)662941_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/662941/IPOL_ATA(2021)662941_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/703350/IPOL_STU(2022)703350_EN.pdf
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