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Andreas Schwab
PPE grupas vārdā

Temats: Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punkta un Patērētāju tiesību direktīvas 8. panta 3. 
punkta īstenošana

Saskaņā ar Pakalpojumu direktīvas (2006/123/EK) 20. panta 2. punktu „dalībvalstis nodrošina to, ka 
tādi vispārīgi nosacījumi piekļuvei pakalpojumam, kurus pakalpojumu sniedzējs ir darījis pieejamus 
plašai sabiedrībai, neietver diskriminējošus noteikumus, kas saistīti ar pakalpojumu saņēmēja 
valstspiederību vai dzīvesvietu”.

Patērētāju tiesību direktīvas (2011/83/ES) 8. panta 3. punkts papildina šo aizliegumu diskriminējoši 
izturēties pret pakalpojumu saņēmējiem, pieprasot, ka „tirdzniecības tīmekļa vietnēs skaidri un 
saprotami vēlākais pasūtīšanas sākumā norāda, vai ir spēkā jebkādi piegādes ierobežojumi”.

Saskaņā ar Pakalpojumu direktīvu jēdziens „pakalpojums” ir jāinterpretē plaši. Svarīgi, ka uz 
tiešsaistes mazumtirdzniecības pakalpojumiem attiecas „pakalpojuma” definīcija, tāpēc uz to 
jāattiecas īstenošanas pasākumiem. Tomēr, lai gan transponēšanas termiņi jau sen ir beigušies, vēl 
aizvien ļoti plaši izplatīta ir situācija, ka ES pircēji, kuri iepērkas tiešsaistē, jo īpaši no mazākām 
dalībvalstīm, bieži sastopas ar grūtībām tiešsaistē pasūtīt preces un/vai digitālo saturu. Ļoti bieži 
piegādes ierobežojumi kļūst skaidri tikai pasūtīšanas procesa pašās beigās, kad tiešsaistes veikali 
atsakās piegādāt preces un pakalpojumus. Ar Eiropas patērētāju centriem bieži sazinās patērētāji, 
kuriem piegāde ir atteikta dzīvesvietas dēļ pat tad, ja tie būtu ar mieru pamatotos gadījumos maksāt 
augstāku piegādes maksu. Šādā veidā jo sevišķi lielie tiešsaistes veikali gūst labumu no 
pastāvošajām cenu atšķirībām starp dalībvalstīm, bet vienlaikus patērētājiem dažās dalībvalstīs ir 
pieejams daudz ierobežotāks preču un pakalpojumu klāsts. Eiropas Digitālā vienotā tirgus stratēģijā 
(COM(2015)0192) Komisija paziņoja, ka tā novērsīs nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu e-komercijas 
jomā līdz 2016. gadam, iespējams, iekļaujot „mērķtiecīgas izmaiņas e-tirdzniecības regulējumā un 
regulējumā, kas izveidots ar Pakalpojumu direktīvas 20. pantu”.

Ņemot vērā minēto,

1. Kādus konkrētus pasākumus Komisija veiks, lai nodrošinātu, ka patlaban spēkā esošie tiesību 
akti (jo īpaši minētās direktīvas), kas aizliedz atteikties piegādāt preces un pakalpojumus saistībā 
ar patērētāja pilsonību vai dzīvesvietu, tiek pareizi īstenoti un piemēroti, lai turpinātu pilnveidot 
digitālo vienoto tirgu?

2. Ko Komisijas izpratnē nozīmē „mērķtiecīgas izmaiņas e-tirdzniecības regulējumā un regulējumā, 
kas izveidots ar Pakalpojumu direktīvas 20. pantu”?

Iesniegšanas datums: 29.6.2015
Nosūtīts: 1.7.2015
Termiņš atbildei: 8.7.2015


