
 
 

PATĒRĒTAJU 
TIESĪBAS UN 

AIZSARDZĪBA 
 

PRIORITĀTES Eiropas Savienības, t.sk., Latvijas iedzīvotāju vērtējumā un - ko Eiropas 
Parlaments dara šajās jomās?  
Eiropas Parlaments (EP) regulāri aptaujā Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājus, t.sk., lai noskaidrotu: kas 
mums visvairāk interesē, rūp vai satrauc? Kurās jomās sagaidām aktīvāku ES līmeņa iesaisti? Kurām 
jomām pirms gaidāmajām Eiropas vēlēšanām 2019. gada maijā (Latvijā - 25.05.2019) būtu jāpievērš 
lielākā uzmanība? Atbilstoši EP Eirobarometra datiem, ES pilsoņi, arī Latvijas iedzīvotāji, kā prioritāras 
vērtē 8 politikas jomas: izaugsme, migrācija, drošība, sociālā aizsardzība, vide, cilvēktiesības, patērētāju 
aizsardzība un Eiropas nākotne. 
 

PATERĒTĀJU TIESĪBAS UN AIZSARDZĪBA 
Eiropas vienotais tirgus tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem ES sasniegumiem. Tā izveidi pabeidza 
1993.g., un galvenais mērķis bija garantēt četras brīvības: brīva kapitāla, pakalpojumu, cilvēku un preču 
plūsmu. EP ir nozīmīga loma šo četru brīvību pārvaldības mehānisma nodrošināšanā. 
 
Patlaban Eiropas vienotais tirgus ir lielākā vienotā ekonomiskā zonā pasaulē, kas aptver vairāk nekā 500 
miljonus iedzīvotāju. Tas ne vien radījis iespēju katram patērētājam izvēlēties starp lielāku produktu 
klāstu un dažādām cenām, bet arī izveidojis aptuveni 2,8 miljonus jaunu darba vietu. Jāmin, ka Eiropas 
vienotais tirgus aptver ne tikai 28 ES dalībvalstis, bet arī Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici. 
Atsevišķām valstīm ir līgumi par konkrētām brīvā tirgus nozarēm.  
 
ES vienotais digitālais tirgus tiek veidots, lai iedzīvotājiem un uzņēmējiem piedāvātu tādus pašus 
ieguvumus. ES iedzīvotāju atbalsts ES vienotā digitālā tirgus izveidei pastāvīgi pieaug – piem., 2016.g., 
atbalsts bija 56%. Patlaban ES mēģina uzlabot vienotā tirgus digitālo jomu, modernizējot e-komerciju, 
intelektuālā īpašuma tiesības, paku piegādi un citas lietas. Pēc Eiropas Komisijas aplēsēm tas katru gadu 
ES ekonomikā papildus ienestu 415 miljardus eiro un radītu tūkstošiem jaunu darba vietu. 
 
Digitālā vienotā tirgus stratēģija balstās uz trim politikas jomām jeb “pīlāriem” 

 Patērētāju un uzņēmumu labāka piekļuve tiešsaistes precēm  

 Vide, kurā var pilnvērtīgi attīstīties digitālie tīkli un pakalpojumi 

 Digitālās tehnoloģijas – izaugsmes virzītājspēks 
 
Līdzās globalizācijas un digitalizācijas sniegtajām iespējām, likumsakarīgi jānodrošina arī efektīva 
patērētāju aizsardzība – gan tiešsaistē, gan bezsaistē, un to var panākt tikai ar kopējiem tirgus 
noteikumiem. Piemēram, lai iepērkoties, ceļojot vai ārstējoties Latvijā un citviet ES, iedzīvotāji, t.sk., no 
Latvijas, tiktu pasargāti no nepatīkamiem pārsteigumiem un neplānotiem izdevumiem. 
 
ES garantēto tiesību vidū ir skaidra un precīza informācija izvēles izdarīšanai, augsti preču drošuma 
standarti, iespējas atgriezt nekvalitatīvu preci un saņemt tiesisko aizsardzību. EP iestājas par skaidriem 
un robustiem ES noteikumiem, kas aizsargātu patērētājus tiešsaistē un - reālā vidē.  
 

Nozīmīgi EP LĒMUMI patērētāju tiesību un aizsardzības jomā Eiropas vienotā tirgū un 
topošajā ES vienotajā digitālajā tirgū: 
 Iepirkšanās tiešsaistē - stiprināta patērētāju aizsardzību pret krāpniekiem. EP pieņemtie ES 

mēroga noteikumi ES dalībvalstu varas iestādēm dos plašākas pilnvaras atklāt un apturēt 
patērētāju tiesību pārkāpumus tiešsaistē. Grozītā regula par sadarbību patērētāju tiesību 
aizsardzības jomā arī ļaus saskaņotāk rīkoties ES mērogā. Daži piemēri līdzšinējais praksei, pret kuru 
būtu jāvēršas jaunajiem ES noteikumiem: (1) aviosabiedrības izvērsta pārrobežu kampaņa, īslaicīgi 
piedāvājot lētākas biļetes, kas pēc tam tiek anulētas; (2) ilgtermiņa līgumsaistības, kas maskētas ar 
piedāvājumu par vienu eiro iegūt telefonu; (3) tirgotājs tiešsaistē nepiegādā paša tirgotās mēbeles 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/better-access-consumers-and-business-online-goods
https://ec.europa.eu/digital-single-market/node/78516
https://ec.europa.eu/digital-single-market/node/78517
http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jaunumi/2017/okt_jaunumi/onlineshopping.html


un četras reizes trīs gadu laikā maina adresi; (4) automašīnu izīrētāji diskriminē patērētājus, 
balstoties uz viņu mītnes valsti. 

 EP pieņēmis lēmumus gan mājas mītnē abonētā tiešsaistes satura pieejamībai jebkur Eiropā, gan 
bezmaksas interneta pieejamībai ES. (1) EP apstiprinātie noteikumi atceļ ierobežojumus piekļūt 
mītnes zemē abonētajam tiešsaistes saturam – filmām, TV seriāliem, mūzikai, spēlēm vai sporta 
pārraidēm, uzturoties citā Eiropas valstī. Tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotāji Viaplay vai Shortcut 
saturam var piekļūt, piemēram, apciemojot radus Īrijā vai viesojoties Igaunijā. Noteikumi attiecas 
uz maksas pakalpojumiem - Netflix, Amazon Prime u.c. Saskaņā ar Eiropas Komisijas aptauju 64% 
eiropiešu pagājušajā gadā internetā spēlēja vai lejuplādēja spēles, filmas vai mūziku (Latvijā – 
61,5%). (2) EP apstiprināja ES shēmu bezmaksas WiFi piekļuves punktiem sabiedriskās vietās. ES 
finansējumu shēmas īstenošanai paredzēts piešķirt ”ģeogrāfiski līdzsvaroti”, projektus izvēloties to 
iesniegšanas secībā. Tas ļaus vairāk nekā 6000 sabiedriskās vietās visā ES (slimnīcās, bibliotēkās 
u.c.) nodrošināt bezmaksas bezvadu internetu. 

 EP pielāgoja ceļotāju aizsardzības noteikumus digitālajam laikmetam, kopumā stiprinot ceļotāju 
tiesības Eiropā. EP apstiprinātie noteikumi paredz piemērot ceļotājiem, kuri internetā iegādājas 
„komplekso ceļojumu” (piemēram, aviobiļete + viesnīca + automobiļa noma), tāda paša līmeņa 
aizsardzību kā tiem, kuri šādas ceļojumu paketes pērk no ceļojumu aģentūrām. EP uzlabotajā 
direktīvā ieviesa papildinājumus, kas paplašina ceļotāju tiesības lauzt līgumu un saņemt izsmeļošu 
informāciju par to, kam jāuzņemas atbildība sarežģījumos. 

 No 15.06.2017. Eiropas Savienībā ir atcelta viesabonēšana, kas ļauj patērētājiem, esot ārzemēs, 
lietot mobilo tālruni par tādu pat cenu kā mājās. 

 Medicīnas ierīces: lielāka drošība un labāka izsekojamība. EP apstiprināja stingrākus noteikumus, 
lai nodrošinātu medicīnas ierīču, kā piemēram, krūšu vai gūžas implantu izsekojamību un atbilstību 
ES pacientu drošības prasībām. EP arī pieņēma likumu, lai stiprinātu informēšanu un ētiskās 
prasības diagnostikā izmantojamām medicīnas ierīcēm, piemēram, grūtniecības un DNS testiem. 

 EP atbalstīja komisijas maksu samazināšanu par maksājumu karšu lietošanu. Komisijas maksu, ko 
bankas kādreiz iekasēja no mazumtirgotāja par maksājumu ar karti apstrādi, tagad ierobežo ES 
mēroga “griesti”. Tie ir spēkā komisijas maksai par maksājumu karšu darījumiem gan citās ES 
dalībvalstīs, gan vienas dalībvalsts robežās, un tie samazina izmaksas pircējiem.  

 Vienkāršots sadzīves tehnikas energomarķējums: no A līdz G. EP deva “zaļo gaismu” sistēmai, kas 
patērētājiem ļaus vieglāk izvēlēties energoefektīvu sadzīves tehniku un samazināt tēriņus par 
elektrību, kā arī mudinās ražotājus ieguldīt vēl energoefektīvāku produktu izstrādē. 

 

Informācija par visiem būtiskākajiem pieņemtajiem EP LĒMUMIEM pieejama Eiropas 
Parlamenta biroja Latvijā vietnē un Eiropas Parlamenta vietnē.  
 
Ar patērētāju tiesību un aizsardzības jautājumiem galvenokārt strādā šīs EP KOMITEJAS: 
 Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja (IMCO). No Latvijas IMCO komitejā strādā Inese 

Vaidere (EPP). 

 Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja (ITRE). No Latvijas ITRE komitejā strādā 
Krišjānis Kariņš (EPP). 

 Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja (ENVI). 

 
Latvijas EP deputātu KONTAKTI ---> https://ej.uz/LV_EP_deputatu_kontakti  
VISU EP deputātu kontakti ---> https://ej.uz/EP_deputatu_kontakti  
 

Likumdošanas process Eiropas Savienībā 
Eiropas Parlaments un ES Padome (dalībvalstu ministri), kuras darbu 2019. gada pirmajā pusē vada 
Rumānija (2015. gada pirmajā pusē vadīja Latvija), kopīgi pieņem ES likumus daudzās jomās 
(ekonomikas pārvaldībā, enerģētikā, transportā, vidē, patērētāju aizsardzībā u.c.). ES likumi pēc tam ir 
pamats ES valstu nacionālajiem likumiem. Piemēram, Latvijā līdz pat 80% likumu balstīti uz ES 
lēmumiem. Lai arī Eiropas Komisija (EK) ir vienīgais ES likumdošanas iniciators, Eiropas Parlaments var 
norādīt, kādi jauni tiesību akti būtu vēlami vai atjaunināmi esoši, un prasīt EK, lai tā sagatavo 
likumdošanas priekšlikumus. 
 

Latvijā no ES Padomes puses jautājumi saistībā ar patērētāju aizsardzību pamatā ir 
Ekonomikas ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetencē. 
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