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Cienījamā priekšsēdētāja!

Saistībā ar minēto procedūru Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai tika uzdots 
sniegt atzinumu vēstules formā Jūsu vadītajai komitejai.

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja šo jautājumu izskatīja 2020. gada 23. janvāra 
sanāksmē. Šajā sanāksmē1 tā nolēma aicināt Ekonomikas un monetāro komiteju kā atbildīgo 
komiteju ziņojumam pievienot turpmāk izklāstītos ierosinājumus.

Komiteja arī vēlas paust nopietnas bažas par konkrētu ECON ziņojuma projekta punktu, proti, 
14. punktu, kurā ierosināts izveidot Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības iestādi. ECON 
komitejas iesniegtais grozījums Nr. 199 turklāt paredz, ka šai struktūrai būtu “jāaptver 
sadarbības patērētāju tiesību aizsardzības jomā tīkls”.

IMCO komiteja vēlas norādīt, ka, pirmkārt, patērētāju aizsardzības jautājums parasti ir IMCO 
komitejas ekskluzīvā kompetencē, un tāpēc tas nebūtu jāiekļauj ECON komitejas ziņojumā, jo 
tai būtu jāpievēršas jautājumiem, kas ir tās ekskluzīvā kompetencē. Šajā sakarā vēlos atgādināt, 

1Galīgajā balsošanā piedalījās: Petra De Sutter (priekšsēdētāja, atzinuma sagatavotāja), Pierre Karleskind 
(priekšsēdētāja vietnieks), Maria Grapini (priekšsēdētāja vietniece), Róża Thun und Hohenstein (priekšsēdētāja 
vietniece), Maria Manuel Leitão Marques (priekšsēdētāja vietniece), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, 
Beata Mazurek, Marco Zullo, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan 
Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann, Andrus 
Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Anne-Sophie 
Pelletier, Martin Schirdewan, Alessandra Basso, Lars Patrick Berg, Hynek Blaško, Virginie Joron, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel 
Schaldemose, Rasmus Andresen, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Marcel Kolaja.
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ka Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā (Regula (ES) 2017/2394) bija 
dokuments, kurš bija IMCO komitejas kompetencē un kurā ECON komitejai nebija nekādas 
lomas. Otrkārt, šis punkts neattiecas arī uz ikgadējo konkurences politikas ziņojumu, kas ir 
pašreizējās procedūras pamatā. Tāpēc aicinu Jūs atzīt ziņojuma projekta 14. punktu un visus tā 
grozījumus, tostarp grozījumu Nr. 199, par nepieņemamiem.

Pateicos par Jūsu uzmanību un uzticos Jūsu izpratnei un sadarbībai šajā svarīgajā jomā.

Ar cieņu,

Petra De Sutter MD, PhD
priekšsēdētāja

CC: Antonio TAJANI, Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs
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IEROSINĀJUMI

I. Iekšējais tirgus

1. atgādina, ka konkurences politikai ir būtiska nozīme iekšējā tirgū un ka konkurences 
tiesību pamatmērķi joprojām ir cieši saistīti ar iekšējā tirgus izveides pabeigšanu, 
proti, ar mērķi novērst konkurences izkropļojumus, radīt taisnīgus un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus visiem tirgus dalībniekiem, lai tie varētu konkurēt, 
pamatojoties uz nopelniem, veicināt inovatīvu uzņēmumu izaugsmi, sasniegt augstu 
patērētāju labklājības līmeni un ļaut patērētājiem izvēlēties starp dažādiem 
piegādātājiem, lai panāktu vislabākos piedāvājumus kvalitātes un finansiālās 
lietderības ziņā; uzskata, ka MVU gūtu labumu no stingras konkurences noteikumu 
piemērošanas, jo īpaši digitālajā jomā;

2. atzinīgi vērtē Komisijas pašreizējās atbilstības pārbaudes un turpmāko Komisijas 
pamatnostādņu par konkurences tiesībām un politiku vispārējo pārskatīšanu, par ko 
paziņoja jaunā komisāre uzklausīšanā pirms apstiprināšanas amatā; šajā sakarībā ar 
nepacietību gaida Vertikālā grupu atbrīvojuma regulas un vertikālo pamatnostādņu 
pašreizējās pārskatīšanas rezultātus, kas sagaidāmi līdz 2022. gadam; aicina Komisiju 
stiprināt un paātrināt konkurences noteikumu izpildes praksi, ņemot vērā strauji 
mainīgos tirgus apstākļus; uzsver, ka konkurences politikai un Komisijas un 
dalībvalstu lēmumiem saistībā ar to jābūt pilnīgi neatkarīgiem no citām politikas 
jomām un lēmumu pieņemšanas; uzsver, ka tieši šī neatkarība piešķir lēmumiem 
konkurences jomā nozīmi un vērtību un nodrošina, ka tos ievēro gan uzņēmumi, gan 
valdības; atzinīgi vērtē to, ka Komisija konkurences politikas likumdošanas 
dokumentos jau agrāk ir izmantojusi LESD 114. pantu un LESD 103. pantu, un prasa 
turpmākajos ar konkurenci saistītajos tiesību aktu priekšlikumos sistemātiski 
izmantot parasto likumdošanas procedūru;

3. atzīmē, ka arvien globalizētākā ekonomikā ir svarīgi atzīt iespējamos konkurences 
izkropļojumus iekšējā tirgū, ko rada trešo valstu uzņēmumi, kuri saņem valsts 
finansējumu vai nu valsts atbalsta, vai subsīdiju veidā; šajā sakarībā aicina Komisiju 
veikt pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu taisnīgu piekļuvi tirgiem;

4. tomēr uzsver, ka konkurences politikas lēmumus nevajadzētu izmantot kā 
protekcionisma pasākumu vai ar tarifiem nesaistītu tirdzniecības šķēršļus un ka tiem 
cita starpā būtu jānodrošina proporcionalitāte un pienācīgs process un jāanalizē 
konkurence vienotajā tirgū, katru gadījumu izskatot atsevišķi un vienlaikus cenšoties 
novērst tirgus nepilnības;

5. uzsver, ka pakalpojumu nozare veido lielāko ES ekonomikas daļu, bet pakalpojumu 
turpmāku attīstību iekšējā tirgū kavē jaunie un spēkā esošie valstu tiesību akti, kas 
ierobežo konkurenci starp uzņēmumiem un patērētāju izvēli; pauž nožēlu, ka daži 
vietējie regulatīvie standarti joprojām ir vērsti uz attiecīgo tirgu aizsardzību pret 
godīgu konkurenci;

6. atgādina, ka, lai efektīvi apkarotu pret konkurenci vērstu praksi, ir jāņem vērā visi 
negodīgas konkurences aspekti;
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II. Digitālais vienotais tirgus

7. uzsver, ka ir svarīgi, lai Komisijas un dalībvalstu konkurences iestādes spētu 
pieskaņoties digitālā laikmeta jaunajiem uzdevumiem to izpildes prioritāšu, izpildes 
spēju un patērētājiem nodarītā kaitējuma novērtēšanas ziņā;

8. atzinīgi vērtē Komisijas izmeklēšanu saistībā ar konkrētām pret konkurenci vērstām 
darbībām, ko īsteno uzņēmumi, kuri darbojas digitālajos tirgos; mudina Komisiju pēc 
iespējas drīzāk izbeigt iesāktās procedūras un īstenot proaktīvu un efektīvu 
konkurences noteikumu īstenošanas politiku, lai cīnītos pret dominējošā stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu un tādējādi veicinātu inovāciju un inovatīvus 
uzņēmējdarbības modeļus, kā arī ļautu patērētājiem izmantot visas iespējas, ko sniedz 
pilnībā funkcionējošs digitālais vienotais tirgus;

9. norāda, ka attiecībā uz digitālo vienoto tirgu un veidu, kādā digitalizācija ietekmē 
konkurenci, pastāv būtiska papildināmība starp tirgus regulējumu un konkurences 
politiku, kā uzsvērts Komisijas īpašo padomdevēju ziņojumā “Konkurences politika 
digitālajam laikmetam”, proti, ka Savienības primārie tiesību akti, kā izklāstīts LESD 
101.–109. pantā, var darboties kā efektīvs “pamatrežīms”, lai ieviestu mērķtiecīgus 
tiesību aktus konkurenci kropļojošas prakses apkarošanai digitālajos tirgos, 
pamatojoties uz attiecīgo tirgu un to nepilnību rūpīgu analīzi katrā atsevišķā 
gadījumā;

10. atgādina, ka astotā sasaukuma laikā IMCO komitejas pamatuzdevums bija digitālo 
tirgu regulējums; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi rūpīgi pārskatīt Elektroniskās 
tirdzniecības direktīvu, jo īpaši ņemot vērā Komisijas apņemšanos ierosināt Digitālo 
pakalpojumu aktu;

Dati

11. atgādina par datu būtisko nozīmi globālajā digitālajā ekonomikā; vērš uzmanību uz 
tādu digitālā tirgus dalībnieku parādīšanos, kuri kontrolē arvien lielāku datu apjomu; 
uzsver datu salīdzināmību ar būtisku instrumentu reālajā ekonomikā, jo tas ir 
ievērojamas ekonomiskās varas un ietekmes avots; mudina Komisiju apkarot 
nepamatotu tirgus praksi un valsts regulatīvos šķēršļus, kas izraisa datu vākšanas 
monopolizāciju un datu plūsmas un piekļuves tiem ierobežojumus; aicina Komisiju 
atbalstīt atklātus datus un taisnīgu piekļuvi datiem visiem uzņēmumiem, jo īpaši 
MVU un jaunuzņēmumiem, lai veicinātu konkurētspējīgu digitālo vidi, kas sekmē 
vairāk inovāciju, kvalitatīvākus produktus un labākus pakalpojumus patērētājiem;

Platformas

12. norāda, ka tiešsaistes platformas ļauj miljoniem uzņēmumu, tostarp daudziem Eiropas 
MVU, izmantot e-komercijas priekšrocības; uzskata, ka, lai radītu taisnīgus 
konkurences apstākļus, ir jāīsteno regulatīvā politika, kas ietver priekšlikumus 
mērķtiecīgiem, nozarei specifiskiem tiesību aktiem, lai novērstu nelīdzsvarotību, kas 
ļauj tirgus dalībniekiem ļaunprātīgi izmantot savu stāvokli un vienlaikus aizsargā 
Eiropas vērtības; šajā sakarībā uzsver, ka jebkādi jauni reglamentējošie pienākumi 
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platformām ir jāpakļauj proporcionalitātes principam un nedrīkst radīt nepamatotu 
regulatīvo slogu uzņēmumiem, jo tas var kavēt inovāciju un konkurenci;

13. uzsver, ka ir svarīgi turpināt diskusijas par regulējumu attiecībā uz piemērotiem 
mehānismiem Eiropas tirgus integritātes saglabāšanai, reaģējot uz to, ka tīkla 
ietekmes un principa “uzvarētājs iegūst visu” dinamikas dēļ neliels skaits tiešsaistes 
platformu ir panākušas dominējošu stāvokli; pauž bažas par to, ka, ņemot vērā 
pašreizējos regulējuma trūkumus, pieaug tendence, ka šādas platformas netīši 
piesavinās noteikumu noteikšanas pilnvaras; aicina Komisiju izmantot visus tās rīcībā 
esošos instrumentus, lai apkarotu jaunus pret konkurenci vērstas prakses veidus, ko 
izmanto dominējošās platformas, piemēram, ļaunprātīgu preferenču nodrošināšanu 
sev, un nodrošināt, ka visi tirgus dalībnieki ievēro regulu par taisnīguma un 
pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem, kas izmanto tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumus (2019/1150); iebilst pret šādas pret konkurenci vērstas 
prakses negatīvo ietekmi uz patērētāju izvēli, kā arī piekļuvi tirgum; 

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

14. atzinīgi vērtē to, ka Komisija mikroelektronikas nozarē nesen ir izmantojusi pagaidu 
pasākumus; tomēr pauž nožēlu par Komisijas nevēlēšanos piemērot pagaidu 
pasākumus digitālajā nozarē un aicina Komisiju papildus naudas sodiem izvērtēt arī 
pagaidu pasākumu, kā arī citu strukturālu un ar rīcību saistītu līdzekļu izmantošanu, 
novērtējot, vai operatori var bloķēt ienākšanu tirgū, ierobežot patērētāju izvēli un 
informācijas plūsmas, kā arī manipulēt ar lietotāju rīcību, lai novērstu konkurences 
izkropļojumus, kas var kaitēt Eiropas uzņēmumiem, jo īpaši MVU, un radīt kaitējumu 
patērētājiem;

Ģeogrāfiskā bloķēšana

15. pēc ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas ((ES) 2018/302) pieņemšanas aicina Komisiju 
turpināt aktīvi uzraudzīt visus iespējamos konkurences jautājumus, kas saistīti ar 
nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu un citiem tiešsaistes tirdzniecības 
ierobežojumiem; mudina Komisiju īstenot vērienīgu redzējumu, lai novērstu 
patērētāju diskrimināciju tiešsaistē, pamatojoties uz saskaņotiem patērētāju 
aizsardzības noteikumiem; aicina Komisiju, veicot ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas 
pārskatīšanas procesu, kas paredzēts 2020. gada martā, pieņemt tālredzīgu un 
patērētājiem labvēlīgu pieeju;

III. Patērētāju labklājība

16. pauž gandarījumu par to, ka Komisija savā tiesībaizsardzības praksē izmanto uz 
ietekmi balstītu pieeju, kas vērsta uz patērētāju labklājību un patērētājiem nodarītā 
kaitējuma novēršanu kā būtisku konkurences politikas aspektu; atzinīgi vērtē to, ka 
paplašināti tiek interpretēti jēdzieni “labums patērētājam” un “kaitējums 
patērētājam”, jo īpaši digitālajos tirgos, tostarp jauno pieeju, saskaņā ar kuru, 
novērtējot apvienošanās ietekmi uz patērētāju labklājību, datu aizsardzība tiek 
uzskatīta par kvalitātes kritēriju; norāda, ka apvienošanās pēc būtības nav negatīva 
patērētājiem un var radīt inovācijas un labākus produktus, bet ka patērētāju labklājībai 
vajadzētu būt izšķirošajam faktoram;
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17. uzsver, ka šajā sakarā patērētāju aizsardzībai arī turpmāk jābūt galvenajam politikas 
mērķim gan pašreizējā tiesībaizsardzības praksē, gan visos turpmākajos nozaru 
tiesību aktos, jo īpaši digitālajā nozarē; atzinīgi vērtē īpašo padomdevēju ziņojumā 
pausto apgalvojumu, ka patērētāju labklājības standarti ir jāpielāgo digitālajam 
laikmetam attiecībā uz nepieciešamajiem pierādīšanas standartiem, novērtējot 
dominējošās platformās izmantotās agresīvās stratēģijas, kuru mērķis ir samazināt 
konkurences spiedienu, bez pierādāmiem proporcionāliem ieguvumiem patērētāju 
labklājībai; atgādina, ka godīgai konkurencei galu galā ir jānodrošina augsts 
patērētāju aizsardzības un izvēles līmenis.


