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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par pārrobežu pakalpojumu sniedzēju pienākumiem
(2006/2049(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 95. un 153. pantu,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes Direktīvai par pakalpojumu sniedzēju 
pienākumiem (COM(1990)0482),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par jauniem virzieniem attiecībā uz pakalpojumu 
sniedzēju saistībām (COM(1994)0260),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra 
Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū,1, 

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu par patērētāju acquis pārskatīšanu 
(COM(2006)0744),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam un Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai par ES patērētāju politikas stratēģiju 2007.–2013. gadam 
(COM(2007)0099),

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par pakalpojumu 
drošību patērētājiem (COM(2003)0313),

– ņemot vērā 2007. gada marta pētījumu par pārrobežu pakalpojumu sniedzēju 
pienākumiem, ko pieprasīja Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteja,

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 12. janvāra atbildi uz Eiropas Parlamenta deputātes 
Diana Wallis rakstisko jautājumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Juridiskās 
komitejas atzinumu (A6-0000/2007),

A. tā kā pakalpojumu nozare pastāvīgi aug un veido gandrīz 70 % no ES IKP,

B. tā kā Eiropas patērētāju uzticība pārrobežu patēriņam ir zema, kā to apliecina fakts, ka 
tikai 6 % patērētāju veica pārrobežu pasūtījumu tiešsaistē 2006. gadā,

C. tā kā skaitļi pakalpojumu pārrobežu tirdzniecībā ir ļoti mazi, salīdzinot ar skaitļiem preču 
tirdzniecībā,

  
1 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
2 P-4797/05.  
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D. tā kā Direktīvu par atbildību par produktiem ar trūkumiem1 pieņēma jau 1985. gadā un 
Direktīvu par produktu nekaitīgumu2 pieņēma 2001. gadā,

E. tā kā patērētāju drošības statuss un patērētāju aizsardzības līmenis atšķiras vienā 
dalībvalstī no otras,

F. tā kā patērētāju politika ir tikpat svarīga kā konkurences politika, jo labi informēti 
patērētāji rada konkurences spiedienu tirgos, 

G. tā kā pašreizējais ES patērētāju acquis ir sadrumstalots: ES ir izstrādājusi noteikumus 
atsevišķās nozarēs vai atsevišķiem pakalpojumiem, piemēram, distances līgumi, 
negodīgas komercprakses, patērētāju kredīts, kompleksās brīvdienas un daļlaika īpašuma 
tiesības,

H. tā kā pašreizējā tiesību aktu sadrumstalotība atbaida patērētājus no iesaistīšanās pārrobežu 
darījumos un nodrošina iespējas pārrobežu krāpniekiem un afēristiem,

I. tā kā Zaļā grāmata par patērētāju acquis pārskatīšanu neietver pakalpojumu sniedzēju 
pienākumus,

J. tā kā ne patērētājs, ne pakalpojumu sniedzējs ne vienmēr zina, kādi tiesību akti jāpiemēro 
pārrobežu darījumam ar patērētāju,

K. tā kā dažās dalībvalstīs privāto uzņēmumu sniegto pakalpojumu izmantotāji ir labāk 
aizsargāti nekā valsts uzņēmumu sniegto pakalpojumu izmantotāji,

L. tā kā pašreizējie tiesību akti parasti neietver pakalpojuma sniedzēja pastāvīgu atbildību, kā 
arī nenodrošina patērētājiem pieejamus konkrētus aizsardzības līdzekļus,

M. tā kā tiesību akti par pakalpojumu drošību dalībvalstīs ievērojami atšķiras,

N. tā kā dažās dalībvalstīs ir tādu kompetentu iestāžu trūkums, kuras varētu sniegt palīdzību 
strīdu risināšanā bez tiesas,

Iekšējais pakalpojumu tirgus

1. ir pārliecināts, ka, pakalpojumu tirgum arvien vairāk attīstoties pārrobežu līmenī, ir 
vajadzīga vienotāka pakalpojumu sniedzēju pienākumu sistēma, lai turpinātu sekmēt 
viengabalaina iekšējā pakalpojumu tirgus attīstību;

2. ir pārliecināts, ka atšķirīgie pienākumi pakalpojumu sniedzējiem, kā arī likumu, 
noteikumu un administratīvo prakšu dažādība dalībvalstīs kavē ES kopīgo resursu 
efektīvāko izmantošanu;

3. ir pārliecināts, ka, ja patērētāji jūtas nepārliecināti par pakalpojuma drošību un kvalitāti, 

  
1 Padomes 1985. gada 25. jūlija Direktīva 85/374/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem (OV L 210, 7.8.1985., 29. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta 2001. gada 3. decembra Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (OV L 11, 
15.1.2002., 4. lpp.).
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viņi tiecas veidot psiholoģiskas barjeras pret ārvalstu pakalpojumu sniedzējiem, tādējādi 
sevi atturot no pārrobežu pakalpojumu izmantošanas;

4. apzinās, ka pakalpojumi bieži ir sarežģītas struktūras, kas saistītas ar cilvēku savstarpēju 
sadarbību un piesardzību;

Valsts un privātā sektora pakalpojumu sniedzēji

5. aicina Komisiju neaizmirst, ka attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju pienākumiem nav 
jāizšķir starp valsts un privātā sektora pakalpojumu sniedzējiem;

Rīcības kodekss

6. aicina Komisiju izstrādāt brīvprātīgu rīcības kodeksu ar kvalitātes sertifikātu mehānismu 
un iestrādātu strīdu nokārtošanas sistēmu, iesaistot attiecīgās struktūras, lai sniegtu 
palīdzību vienkāršotā strīdu izšķiršanā, kurā varētu piedalīties pakalpojumu sniedzēji, lai 
iegūtu lielāku patērētāju uzticību;

Pieprasījums priekšlikumam par horizontālu instrumentu pakalpojumu sniedzēju 
pienākumiem

7. aicina Komisiju iesniegt piemērotu priekšlikumu plašam horizontālam instrumentam, lai 
palielinātu patērētāju uzticību pārrobežu pakalpojumu tirdzniecībai, saskaņojot pārrobežu 
pakalpojumu sniedzēju pienākumus;  

8. uzskata, ka šādam plašam horizontālam instrumentam jāietver vismaz vispārēji 
pamatnoteikumi, kas paredz atbilstīgu informāciju par cenām, līguma noteikumiem un 
aizsardzības līdzekļiem gadījumā, ja pakalpojums ir nokavēts vai ar trūkumiem; uzskata, 
ka varētu būt piemēroti, ja šis instruments ietvertu attiecīgus elementus par pakalpojumu 
sniedzēju pienākumiem saskaņā ar Komisijas pirmo 1990. gada priekšlikumu, nodrošinot, 
ka pakalpojumu sniedzēji uzņemas atbildību par pakalpojuma sniegšanas laikā radīto 
kaitējumu.

o

o     o

9. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

2007. gada marta pētījums par pārrobežu pakalpojumu sniedzēju pienākumiem, kuru 
pieprasīja Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja, risina svarīgo 
jautājumu par ES patērētāju uzticību, kā aprakstīts turpmākajā kopsavilkumā.

Pakalpojumu brīvība un iekšējais tirgus

Brīva pakalpojumu sniegšana ir viena no četrām EK līgumā paredzētajām iekšējā tirgus 
pamatbrīvībām: 49. pants EK. Tagad to saskaņā ar iekšējā tirgus pakalpojumu nozaru milzīgo 
ekonomikas un sociālo nozīmi atzīst par autonomu pamatbrīvību.  Tās pamatfunkcija ir 
padarīt iespējamu pārrobežu pakalpojumu sniegšanu vai izmantošanu tā, lai pakalpojuma 
sniedzējam vai izmantotājam nebūtu jāmaina atrašanās vieta.

Pakalpojumu nozare, veidojot gandrīz 70 % no Eiropas IKP, ir ārkārtīgi nozīmīga ES 
ekonomikas un sociālajai attīstībai.  Lai labāk izmantotu iekšējā tirgus potenciālu, kas piemīt 
šai nozarei, ES un EK pēdējos gados ir veikušas vairākus pasākumus atsevišķās jomās, kā arī 
ar jauno Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū radījušas jaunu visaptverošu 
sistēmu. 

Patērētāja uzticība

Salīdzinot ar pasākumiem iekšējā tirgus sekmēšanai un patērētāju aizsardzībai saistībā ar 
pārrobežu preču piegādi, attiecībā uz pakalpojumiem joprojām pastāv ievērojams pasākumu 
trūkums, jo īpaši attiecībā uz kopīgiem standartiem pakalpojumu sniedzēju pienākumiem un 
aizsardzības līdzekļiem patērētājam.  Tas attiecas uz gadījumiem, kad pakalpojuma sniedzējs 
nesniedz pakalpojumu vai sniedz to neapmierinošā kvalitātē, kā arī uz papildu gadījumiem, 
kad saistībā ar pakalpojumu tiek apdraudēta patērētāja drošība.  Pretēji preču piegādes tiesību 
aktu saskaņošanai (inter alia ar Preču pārdošanas direktīvu un Direktīvu par atbildību par
produktiem) trūkst instrumentu ar salīdzinošiem mērķiem un darbības jomu, kas attiektos uz 
pakalpojumiem.

Tādēļ sistēmu dažādība un atsevišķie noteikumi dalībvalstu tiesību aktos pašreiz rada lielu 
pārredzamības trūkumu, kā arī nenoteiktību attiecībā uz pārrobežu pakalpojumiem 
patērētājiem un arī pakalpojumu sniedzējiem.  2007. gada marta pētījumā Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejai minētas piecas īpaši nozīmīgas jomas iekšējam tirgum 
(izklaides pakalpojumi, telekomunikācijas, dzelzceļa pakalpojumi, juridiskās konsultācijas un 
veselības aprūpe).  Pastāv ievērojamas atšķirības attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju 
pienākumiem, jo īpaši:

- kādos apstākļos vispār pastāv pienākumi,
- patērētajiem pieejamie aizsardzības līdzekļi, kad šie pienākumi netiek pildīti,
- dažreiz attiecībā uz pieļaujamību un pienākumu izslēgšanas robežām, 

izmantojot atsevišķus pasākumus vai standartus; attiecībā uz iespējami 
maksimālajām robežām bojājumiem; attiecībā uz slogu pierādīt pienākumu 
pastāvēšanu pakalpojuma sniedzējam, pienākumu pārkāpšanu vai bojājumus, 
un



PR\662763LV.doc 7/9 PE 388.384v01-00

 Ārējais tulkojums LV

- attiecībā uz juridisko terminoloģiju, kā arī sistemātisku noteikumu struktūru 
pakalpojumu sniedzēju pienākumiem.

Pasākumi, lai saskaņotu tiesību aktus, kas attiecas uz pakalpojumu sniedzēju pienākumiem, 
varētu labāk veicināt to, ka mazie un vidējie uzņēmumi ņem vērā savus pienākumus un ar to 
saistītos riskus, kā arī pārrobežu darījumu iespējas.  Tai pat laikā tiktu palielināta patērētāju 
uzticība iegādāties pārrobežu pakalpojumus un tādējādi vairāk izmantot iekšējo tirgu 
(atbilstīgi pieaugošajām tehnoloģiju iespējām, pirmkārt jau internetam).  Lai panāktu pilnīgu 
efektivitāti, šiem pakalpojumiem jānostiprina jau pastāvošā tendence, ka noteikumi par 
pakalpojumu sniedzēju pienākumiem vienādi attiecas uz privātā un valsts sektora 
pakalpojumu sniedzējiem.

Pakalpojumu sniedzēju pienākumi attiecībā uz pasūtītājiem

Kopienas tiesību akti nodrošina pakalpojumu brīvību, izmantojot iepriekš minēto EK līgumā 
paredzēto noteikumu, nenodrošinot nekādu tālāku vispārēju regulējumu juridiskām attiecībām 
starp pakalpojumu sniedzējiem un pasūtītājiem saskaņā ar sekundāro tiesību aktu 
noteikumiem. 

Lielākā daļa noteikumu, kas attiecas uz pakalpojumu sniedzēja un pasūtītāja attiecībām, ir 
paredzēti dalībvalstu tiesību aktos un tie ievērojami atšķiras.  1990. gadā Komisija iesniedza 
priekšlikumu direktīvai, ar kuru izveidotu noteikumu kopu, kas reglamentētu būtisku 
pakalpojumu sniedzēju pienākumu daļu (COM(90) 482 galīgā redakcija).  Plānotie noteikumi 
attiecās uz pienākumiem gadījumos, kad pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ radušies veselības 
kaitējumi vai miesas bojājumi, kā arī uz kustamo un nekustamo īpašumu, tostarp īpašumu, kas 
ir pakalpojuma priekšmets. 

Tomēr Komisija atcēla šo priekšlikumu 1994. gadā, tādēļ šajā jomā horizontālu noteikumu 
Kopienas tiesību aktos nav.  Turklāt vēl vispārīgāk – lielākā daļa noteikumu, kas attiecas uz 
pakalpojuma sniedzēja un pasūtītāja attiecībām, ir ietverti dalībvalstu tiesību aktos un atšķiras 
katrā dalībvalstī. Ja pakalpojumu sniedzējs vēlas sniegt pakalpojumu Kopienā, paļaujoties uz 
brīvu pakalpojumu sniegšanu, šai pakalpojumu sniegšanai būs jābūt saskaņā ar atšķirīgiem 
tiesību aktiem, kas reglamentē komercdarījumus katrā dalībvalstī. Tas pats attiecīgi notiek, ja 
pasūtītājs izmanto pakalpojumus no citas dalībvalsts vai vēlas salīdzināt dažādu dalībvalstu 
pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus. 

Visos šajos gadījumos (juridiski neierobežotas) pakalpojumu brīvības izmantošana 
pakalpojumu sniedzējam un pasūtītājam uzliek papildu slogu saistībā ar informācijas iegūšanu 
par atšķirīgajiem juridiskajiem nosacījumiem citā dalībvalstī (un ar tiem saistītajām 
izmaksām) vai saistībā ar neaprēķināma riska uzņemšanos attiecībā uz tiesisko regulējumu 
attiecīgajam darījumam. 

Tas ir jo īpaši apgrūtinoši ne tikai pasūtītājiem, bet arī maziem un vidējiem uzņēmumiem, ja 
tie ir pakalpojumu saņēmēji, jo salīdzinājumā ar pakalpojumu sniedzēju tie bieži ir 
ekonomiski vājākā pozīcijā un mazāk pieredzējuši.  Tie visticamāk nebūs pozīcijā, lai 
novērstu, pamatojoties uz spēkā esošajiem noteikumiem par starptautiskajām privāttiesībām, 
tās dalībvalstu vietējo tiesību aktu piemērošanu, kurā ir dibināts pakalpojumu sniedzējs.
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Lai gan šie apstākļi skaidri norāda, ka ir īpaša vajadzība izstrādāt tiesību instrumentus, lai 
sekmētu pārrobežu darījumus, līdz šim – ne Kopienas tiesību aktos, ne bez tiem – nav 
izveidotas tādas iestrādes pārrobežu pakalpojumu sekmēšanai, kuras varētu salīdzināt ar tām, 
kas izstrādātas pārrobežu preču piegādei.

Patērētāju aizsardzība

Sistemātiskas nelikumīgas attiecībā uz ES patērētāju aizsardzības noteikumu neievērošanu 
skar miljoniem patērētāju katru gadu.  Krāpnieki izmanto atšķirīgās ES tiesību sistēmas savā 
labā, lai ļaunprātīgi izmantotu neaizsargātus cilvēkus, liekot lietā tādus krāpnieciskus 
pasākumus kā telefonu loterijas vai fiktīvus brīvdienu klubus.

Eiropas Patērētāju tīkla (ES patērētāju konsultāciju centri) 2005. gada pētījums par pārrobežu 
sūdzībām liecināja, ka:

- Visbiežāk izteiktā sūdzība (46 %) ir saistīta ar piegādes problēmām – nav 
piegādes, daļēja piegāde, novēlota piegāde.

- Otrā visbiežāk sūdzībās pieminētā joma (25 %) ir saistīta ar precēm vai ar to, 
ka prece nebija tāda, kā pasūtītājs bija paredzējis, kad to pasūtīja.

- 8 % pieprasījumu ir saistīti ar cenu un maksājumu problēmām, lielākajā daļā 
gadījumu interneta tirgotājam paņemot no pasūtītāja konta vairāk naudas, nekā 
norunāts, vai piemērojot papildu izmaksas.

- Līguma noteikumi ir problēma 9 % pieprasījumu saistībā ar nespēju atcelt 
pasūtījumu un uzteikuma perioda ņemšanu vērā.

- 5 % pieprasījumu ir par pircēju nespēju saņemt kompensāciju, lielākoties 
gadījumu, kad interneta tirgotāji neievēro dotās garantijas.

- Kopējais sūdzību, kuras saņēmuši Eiropas patērētāju centri, kas piedalījās 
2004. gada pētījumā, skaits ir palielinājies par 74 % (arī tādēļ, ka 
palielinājusies aktivitāte tiešsaistē vispār).

Attiecībā uz patērētāju aizsardzību jo īpaši lielā mērā trūkumi vērojami tiesību aktos, kas 
reglamentē pārrobežu pakalpojumus.  Patērētāju uzticības palielināšana, lai viņi piedalītos 
pārrobežu darījumos, veicina gan iekšējā tirgus kā Eiropas Kopienas galvenā mērķa attīstību, 
gan arī nodrošina augstu patērētāju aizsardzības līmeni un sekmē viņu tiesības uz informāciju, 
izglītību, ka arī tiesības pašiem organizēt darījumus, lai aizsargātu savas intereses. 

Tāpat kā iekšējā tirgus īstenošanas noteikumi, arī EK līguma pamatnoteikumi par patērētāju 
aizsardzību principā skar visas ekonomiskās darbības un visas patērētāju darbības.  Tos 
vienādi piemēro patērētāju aizsardzībai saistībā gan ar preču piegādi, gan ar pakalpojumu 
sniegšanu.

Saskaņā ar sekundārajiem tiesību aktiem attiecībā uz preču piegādi patērētājs ir lielā mērā un 
samēra augstā līmenī aizsargāts gan pret preču nepilnībām, gan trūkumiem produkta drošībā.  
Aizsardzības līmenis dažās dalībvalstīs, protams, var būt augstāks, nekā šis standarts; tomēr 
patērētājs var būt drošs, ka šo direktīvu noteiktie standarti attiecībā gan uz darījumiem 
patērētāja valstī, gan pārrobežu darījumiem ir nodrošināti.  Tomēr šī tālejošā aizsardzība kā 
pamats uzticībai pārrobežu darījumiem iekšējā tirgū ir nodrošināta direktīvās, kas attiecas uz 
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preču piegādi un produktu drošību (t.i. būtībā uz pārvietojamām precēm). 

Šī aizsardzība tādā pašā mērā, pat ne tuvu, nepastāv attiecībā uz pakalpojumiem, lai gan 
pakalpojumiem ir preču apritei līdzīga nozīme iekšējā tirgū.

Valsts sektora uzņēmumi kā pakalpojumu sniedzēji

Vairākās dalībvalstīs valsts iestādēm ir īpaša nozīme pakalpojumu sniegšanā vairākās 
ekonomikas nozarēs.  Tas var ietekmēt pakalpojumu brīvu apriti iekšējā tirgū, kā arī 
patērētāju aizsardzības līmeni.  Proti, valsts iestādēm, kuras sniedz pakalpojumus, ne vienmēr 
piemēros noteikumus par, piemēram, negodīgiem līguma nosacījumiem un/vai tās gūs labumu 
no aizsardzības pret konkurenci. 
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