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Ievads

Direktīvas 94/47/EK pieņemšanas un nozares izveidotās pašregulācijas rezultātā ievērojami 
samazinājās iesniegto sūdzību skaits attiecībā uz tradicionālajām īpašumtiesībām uz laiku.

Tomēr pēc Direktīvas 94/47/EK pieņemšanas strauji attīstījās jauni ilgtermiņa brīvdienu 
produkti, ar kuriem daļēji tika apieti tiesību akti. Tā rezultātā patērētāji iesniedza lielu skaitu
sūdzību, jo Īpašumtiesību uz laiku direktīvā noteiktā augsta līmeņa patērētāju aizsardzība
netika piemērota attiecībā uz minētajiem jaunajiem produktiem, tādējādi graujot tradicionālo 
īpašumtiesību uz laiku nozares reputāciju.

2002. gadā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā lūdza Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu, lai atrisinātu ar jaunajiem produktiem saistītās problēmas. Pēc apspriešanās 
procesa un ietekmes novērtējuma Komisija 2007. gada jūnijā publicēja priekšlikumu pārskatīt
Direktīvu 94/47/EK. Šis priekšlikums attiecas arī uz ilgtermiņa brīvdienu produktiem, 
tādējādi garantējot patērētāju augsta līmeņa aizsardzību.

Arī dažas problēmas, ar kurām pašlaik saskaras patērētāji, tiks daļēji risinātas ar spēkā 
esošajiem un jaunajiem ES tiesību aktiem, jo īpaši ar tādiem kā Negodīgas komercprakses 
direktīva (2005/29/EK). Diemžēl atsevišķās dalībvalstīs šī direktīva nav transponēta vai
pareizi īstenota. Turklāt patērētāju acquis pašreizējā pārskatīšana paredz horizontālā 
instrumenta izveidošanu, kas noteiktu vispārējos noteikumus attiecībā uz patērētāju 
aizsardzību. Ideālā gadījumā Direktīvas 94/47/EK pārskatīšana būtu jāveic pēc horizontālā 
instrumenta pieņemšanas. Tomēr Komisija nolēma, ka problēmu, ar kurām saskārušies 
patērētāji, steidzamais raksturs neļauj gaidīt, līdz tiks pieņemts horizontālais instruments. 
Neatkarīgi no patērētāju acquis pārskatīšanas, pārskatot Direktīvu 94/47/EK, jāveic pilnīga 
saskaņošana.

Īpašumtiesības uz laiku

Direktīva 94/47/EK ir devusi lielu ieguldījumu īpašumtiesību uz laiku nozares un 
pašregulācijas attīstībā; visnegodīgākie tirgotāji vairs aktīvi nedarbojas šajā sektorā. Tādēļ ir
būtiski skaidri nošķirt tradicionālo īpašumtiesību uz laiku nozari no jaunās ilgtermiņa 
brīvdienu produktu nozares.

Ilgtermiņa brīvdienu produkti

Lielākā daļa patērētāju sūdzību ir saistītas ar minētajiem jaunajiem brīvdienu produktiem,
piemēram, brīvdienu atlaižu klubiem. Tādēļ ir nepieciešama minētās nozares reglamentēšana, 
lai nodrošinātu patērētāju augsta līmeņa aizsardzību, kā arī atjaunotu sagrauto likumīgā 
biznesa reputāciju.
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Apspriežamie jautājumi

Vispārīgas piezīmes

Referenta galvenā prioritāte ir līdzsvara nodrošināšana starp augsta līmeņa patērētāju 
aizsardzību un nozares attīstības iespējām Eiropā. Īpašumtiesību uz laiku nozare ir 
galvenokārt saistīta ar pārrobežu sadarbību. Tādēļ ir ļoti svarīga pilnīga tiesību aktu 
saskaņošana.

Jāņem vērā, ka bez neapzinātas citu uzņēmējdarbības veidu reglamentēšanas nebūs iespējams 
skaidri definēt visus jaunos produktus. Tādēļ dalībvalstīm ir jānodrošina labāka ES tiesību 
aktu transponēšana un izpilde.

Lai turpmākās diskusijas Komitejā norisinātos veiksmīgi, referents vēlas izvirzīt jautājumus, 
kuri būs rūpīgi jāizvērtē. Atkarībā no tā, kā norisināsies debates Komitejā un kā Padome veiks 
tehnisko darbu, šie, kā arī citi turpmākie jautājumi, kas izrietēs no Komitejas apspriedēm, 
varētu būt referenta izdarīto grozījumu pamatā.

Darbības joma (1. pants)

95. pants ir šā priekšlikuma juridiskais pamats, kas nodrošina visiem ES patērētājiem vienādu 
aizsardzību, piemēram, attiecībā uz atteikuma tiesībām. Tomēr 1. panta 2. punktā dalībvalstīm 
attiecībā uz atteikuma tiesībām tiek dota iespēja piemērot valsts tiesību normas. Šādi pilnīgas 
saskaņošanas izņēmumi rada neskaidrības gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Tādēļ 1. panta 
2. punkts no teksta jāsvītro. Šādu pieeju atbalsta arī Eiropas Parlaments savā patstāvīgajā 
ziņojumā par patērētāju acquis (B. Patrie ziņojums).

Definīcijas (2. pants)

Šajā direktīvā lietotajām definīcijām jābūt pēc iespējas plašākām, lai izvairītos no tādu jaunu 
produktu attīstības, ar kuriem tiek apietas direktīvas prasības un tām nevajadzētu neapzināti 
ietvert produktus.

2.1 (a) Īpašumtiesības uz laiku

Laika perioda samazināšana līdz vienam gadam var ietvert darījumus, kuri pārsniedz šo 
periodu, piemēram, viesnīcu rezervēšana iepriekš, kam nepieciešama priekšapmaksa. Dažas 
viesnīcas piedāvā kuponu sistēmu ar derīguma termiņu, kas ilgāks par vienu gadu. Tās 
ietveršana Īpašumtiesību uz laiku direktīvā nav vēlama.

Minētajai definīcijai nevajadzētu ietver tādu produktu kā viesnīcu rezervēšana. Pat ja 
Komisija to nav ietvērusi savā paskaidrojuma rakstā, tas skaidri neizriet no priekšlikuma 
pantiem. Termins „par atlīdzību”, pēc referenta domām, neizslēdz viesnīcu rezervēšanu no šīs 
direktīvas darbības jomas.

Terminam „izmitināšana” ir plašāka nozīme, nekā bija paredzēts. No juridiskā viedokļa šķiet, 
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ka labāk būtu lietot formulējumu „kustamais un nekustamais īpašums uz laiku”.

2.1 (d) Maiņa

Maiņas līgums pēc savas būtības ir papildu līgums. Tādēļ termins „mainīt” šķiet nepareizs.

2.1 (g) Papildu līgumi

Tā kā „apakšlīgums” nav pareizais juridiskais termins, lai raksturotu šāda veida līgumus, 
referents iesaka to aizvietot ar terminu „saistīts”.

Informācija pirms līguma noslēgšanas (3. pants)

3.2

Tirgotājam noteiktās saistības sniegt patērētājam „īsu un precīzu” informāciju rada vēl lielāku 
neskaidrību un var veicināt tās pārpilnību, kas traucēs patērētājam izdarīt pareizo izvēli.

3.3

Tā kā 3. panta 3. punkts ir neskaidrs un šķiet nevajadzīgs, referents to vēlas svītrot.

3.4

„Brīvas” valodas izvēles iespējas sniegšana patērētājam var veicināt izvēles uzspiešanu. 
Tirgotāji, kuru rīcībā nav informācijas visās Kopienas dalībvalstu valodās, varētu mēģināt 
pārliecināt patērētājus saņemt informāciju viņu dzimtajā valodā. Direktīvas 94/47/EK 4. pantā 
minētajam terminam varētu būt labāka alternatīva. 

Līgums (4. pants)

2. pantā minētie galvenie līgumi ir nošķirti no papildu līgumiem. Tādēļ referents iesaka sadalīt 
4. pantu divās daļās, proti, 4. pants „galvenie līgumi” un 5. pants (jaunais) „papildu līgumi”.

4. pantam nepieciešami daži papildu paskaidrojumi. 

Atteikuma tiesības (5. pants)

5.1

Ir nepieciešama skaidrība attiecībā uz atteikuma termiņa ilgumu (kalendāra dienām). 
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5.2

Lai noskaidrotu prasības attiecībā uz informāciju, tirgotājam jāsniedz saprotams pārbaudes 
punktu saraksts.

Pārsteidzoši, ka 4. panta 2. punktā noteikts, ka pielikumi ir līguma neatņemama daļa, bet 
5. panta 2. un 3. punkts piedāvā versiju, kurā līguma neatņemamas daļas trūkst. Referents 
uzskata, ka līgumam, kuram nav neatņemamas daļas, nevar būt juridisks spēks.

5.5

Referents atbalsta aizliegumu veikt avansa maksājumus un vēlas to noteikt arī attiecībā uz 
jebkādiem vienreizējiem maksājumiem. Tādēļ jāsvītro 5. panta 5. punkts, lai izvairītos no 
negodīgiem tirgotājiem, kas ieinteresēti vienīgi līgumu parakstīšanā un maksas saņemšanā, 
kura nav skaidri noteikta un katrā dalībvalstī ir atšķirīga.

Avansa maksājums (6. pants)

Kā minēts iepriekš, maiņas līgumi ievērojami atšķiras no līgumiem par īpašumtiesībām uz 
laiku un ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tādēļ aizliegums veikt avansa maksājumus par šiem 
produktiem šķiet nepiemērots.

Šķiet, ka tālākpārdošanas tirgus piesaista negodīgos tirgotājus, kuri pieprasa pārmērīgi lielas
naudas summas par saviem pakalpojumiem. Direktīvas mērķim vajadzētu būt likumīgo
starpniecības aģentu reglamentēšanai un jebkādu maksājumu aizliegumam, pirms tiek uzsākta
reālā pārdošana. Referents uzskata, ka starpniecības aģentiem jādarbojas atbilstoši principam
– „nav ārstēšanas, nav samaksas”.

Papildu līgumu pārtraukšana (7. pants)

Referents uzskata, ka kredītlīgumi, kas noslēgti ar trešo personu par īpašumtiesību uz laiku 
vai ilgtermiņa brīvdienu produktu iegūšanu, jāizbeidz, nesaņemot par tiem sodu, ja patērētājs 
izmanto savas galvenajā līgumā paredzētās atteikuma tiesības.

Pārskatīšana (13. pants)

Ņemot vērā to, ka patērētāju acquis pārskatīšanas priekšlikums nebūs sagatavots līdz 
2008. gada otrajai pusei, būtu vēlams pabeigt šīs direktīvas sākotnējo novērtēšanu līdz 
patērētāju acquis pārskatīšanas apspriešanas beigām.

Pielikumi
I pielikums (g)

Šķiet, ka informācijas sniegšana ir samērā apgrūtinoša un nesniedz patērētājam labumu, kā 
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arī, iespējams, nav noderīga, pieņemot lēmumu attiecībā uz pirkumu.

I pielikums (p)

Tas rada papildu slogu uzņēmējiem, kas atbalsta brīvprātīgas rīcības kodeksu, jo nav skaidras 
attiecības starp informāciju, kura patērētājam varētu būt reāli nepieciešama, lai pieņemtu 
lēmumu attiecībā uz pirkumu, un informāciju, kas tiek pieprasīta.

V pielikums

Publiskošanas prasības attiecībā uz maiņu arī ir apšaubāmas, piemēram, uzturēšanas maksas 
publiskošana, jo maiņas darījuma veikšanai nav nepieciešama šāda informācija.

Citi jautājumi

Pilnīgas saskaņošanas nodrošināšana ir nozīmīga tādēļ, lai garantētu patērētāju augsta līmeņa 
aizsardzību visās dalībvalstīs. Direktīvas 94/47/EK transponēšana dažās dalībvalstīs ir 
palīdzējusi atrisināt problēmas, ar kurām saskārušies patērētāji. Tomēr dalībvalstīm ir 
jānodrošina labāka minētās direktīvas izpilde. 

Saistība ar starptautiskajām privāttiesībām

Atsevišķas problēmas, ar kurām saskārušies patērētāji, var atrisināt, ja tiem tiek piešķirtas 
tiesības vērsties tiesā savā dzīvesvietas valstī. Tādēļ kompetentajam tiesnesim jābūt no
patērētāja dzīvesvietas valsts, lai piemērotu tās dalībvalsts tiesības, kurā tika parakstīts 
līgums. Lai to panāktu, juridiskajam pamatam jāietver arī 65. pants.

Slieksnis

Viesnīcu rezervēšana un citi produkti, uz kuriem neattiecas šī direktīva, var palikt ārpus tās 
darbības jomas, ja, piemēram, slieksnis EUR 300 apmērā, tiktu piemērots gan attiecībā uz 
galveno, gan arī uz dažiem papildu līgumu.
Pretstatā galvenajiem līgumiem maiņas līgumiem nav nepieciešamas būtiskas ilgtermiņa
finansiālas saistības. Tādēļ maiņas līgumos noteiktajām atteikuma tiesībām un depozītu 
aizliegumam nevajadzētu būt zemākiem par noteikto slieksni.

Reģistrācijas sistēma

No Eiropas reģistrācijas sistēmas iegūtu gan patērētāji, gan tiesas prāvās iesaistītie dalībnieki. 
Šāda sistēma ar Komisijas atbalstu jāorganizē un jāievieš pašai nozarei. Tā nodrošinātu 
patērētāju garantijas fondu uzņēmuma bankrota gadījumā. Šādas sistēmas jau pastāv tūrisma 
operatoriem, un būtu vienīgi loģiski izveidot līdzīgu sistēmu arī īpašumtiesību uz laiku un 
ilgtermiņa brīvdienu produktu nozarē.
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