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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Zaļo grāmatu par patērētāju acquis pārskatīšanu
(2007/2010(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Zaļo grāmatu par patērētāju acquis pārskatīšanu (COM(2006)0744), kā arī 
Kopienas tiesību aktu apkopojumu par patēriņu – salīdzinošā analīze1,

– ņemot vērā spēkā esošos Kopienas tiesību aktus patērētāju aizsardzības, e-tirdzniecības 
un informācijas sabiedrības attīstības jomā,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 23. marta rezolūciju par „Eiropas 
līgumtiesībām un acquis pārskatīšanu: turpmākā virzība”2, Eiropas Parlamenta 
2006. gada 7. septembra rezolūciju par Eiropas līgumtiesībām3, kā arī Eiropas Parlamenta 
2006. gada (..) jūnija rezolūciju par patērētāju uzticību digitālajai videi,

– ņemot vērā atklāto uzklausīšanu par Kopienas patērētāju acquis pārskatīšanu, kura notika 
2007. gada 10. aprīlī Eiropas Parlamentā,

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

A. tā kā 48 % no mazumtirgotājiem ir gatavi veikt pārrobežu darījumus, bet patiesībā tos 
veic tikai 29 %; tā kā 43 % no mazumtirgotājiem uzskata, ka viņu pārrobežu tirdzniecības 
apjoms palielinātos, ja visā Eiropas Savienībā būtu vienādi tie tiesību akti, kas reglamentē 
darījumus ar patērētājiem4;

B. tā kā puse Eiropas iedzīvotāju (50 %) ar lielāku uzticību izturas pret vietējiem 
pirkumiem, nevis pārrobežu pirkumiem; tā kā vairāk nekā divas trešdaļas (71 %) uzskata, 
ka saistībā ar pārrobežu pirkumiem ir grūtāk atrisināt noteiktas problēmas, piemēram, 
attiecībā uz sūdzībām, preču atpakaļ atgriešanu, cenu samazinājumiem vai garantiju5;

C. tā kā šīs pārskatīšanas galvenais mērķis ir patērētājiem izveidot īstu iekšējo tirgu, atrodot 
pareizo samēru starp augstu patērētāju aizsardzības līmeni un uzņēmumu konkurētspēju;
tā kā ir jāizveido arī līdzsvarota pieeja, kas nerada pretrunu starp patērētāju un 
ekonomisko dalībnieku interesēm;

D. tā kā ir jāvienkāršo un jāsaskaņo dažādas Kopienas direktīvas, ņemot vērā pastāvošā 
regulējuma sadrumstalotību; tā kā ir arī jāmodernizē Kopienas likumdošana patērētāju 
aizsardzības jomā, ņemot vērā tirgus straujo attīstību, kurā veidojas jauni darījumu veidi, 
jo īpaši e-tirdzniecība un izsoles tiešsaistē;

  
1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
2 OV C 292 E, 1.12.2006, 109. lpp.
3 OV C 305 E, 14.12.2006, 247. lpp.
4 Uzņēmumu attieksme pret pārrobežu tirdzniecību un patērētāju aizsardzību, Eirobarometrs, 2006. gada 
decembris.
5 Patērētāju aizsardzība iekšējā tirgū, Eirobarometrs, 2006. gada septembris.
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E. tā kā gan patērētājiem, gan uzņēmējiem ir jānodrošina lielāka juridiskā noteiktība, lai 
uzlabotu ES iedzīvotāju uzticēšanos iekšējam tirgum, kā arī jānodrošina spēkā esošo 
tiesību aktu efektīva piemērošana;

F. tā kā pastāv iespēja saglabāt noteiktus valsts noteikumus, pie kuriem patērētāji ir ļoti 
pieraduši, īpaši tādēļ, ka tie viņiem sniedz sevišķi augstu aizsardzības līmeni vai atbilst 
īpašām tradīcijām; tā kā ir arī jāpiemēro pārdomāta pieeja saskaņošanā, ņemot vērā 
nelielu atkāpi no Kopienas likumdevēja puses attiecībā uz to direktīvu īstenošanu, kuru 
pamatā ir maksimāla saskaņošana un kuru piemēram var minēt direktīvu, kas attiecas uz 
uzņēmēju negodīgu komercpraksi,

I Acquis pārskatīšanas piemērošanas joma

1. iesaka šīs pārskatīšanas jomā iekļaut e-tirdzniecības direktīvu, kā arī direktīvas par 
finanšu pakalpojumiem no attāluma, patēriņa kredītu un Negodīgas komercprakses 
direktīvu tādā veidā, ka šīs direktīvas mijiedarbojas un katra atsevišķi ir ES patērētāju 
aizsardzības mehānisma elements;

II Vispārējā likumdošanas pieeja

1. Jauktā pieeja

2. pauž savu atbalstu jauktās pieejas, proti, horizontālā instrumenta, pieņemšanai, kurš 
vajadzības gadījumā papildināts ar vertikāliem pasākumiem, kam vajadzētu nodrošināt 
pastāvošo tiesību aktu saskaņošanu, visās šajās direktīvās apvienojot noteiktu skaitu 
kopīgu jautājumu; uzskata, ka daži jautājumi noteiktās jomās tomēr ir specifiski un ir 
jāsaglabā nozaru direktīvas;

2. Horizontālā instrumenta apjoms

3. uzskata, ka horizontālo instrumentu iespējami plašāk vajadzētu piemērot patērētāju 
līgumiem neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar iekšzemes vai pārrobežu darījumiem, lai 
izvairītos no jauna sarežģīta elementa ieviešanas, kas patērētājiem liek izmantot tādu 
tiesisko regulējumu, kurš atšķiras atkarībā no darījuma veida;

3. Saskaņošanas pakāpe

4. atgādina, ka saskaņošanas pieeja nedrīkst radīt tā patērētāju aizsardzības līmeņa 
pazemināšanos, kurš ir panākts ar atsevišķu valsts pasākumu palīdzību; 

5. ierosina horizontālā instrumenta pamatā izmantot maksimālas saskaņošanas principu, ar 
noteikumu, ka šajā instrumentā ietver vienīgi tos jēdzienus un noteikumus, par kuriem ir 
panākta vienošanās pilnībā atbilstīgi patērētāju un uzņēmēju vispārējām interesēm;

6. ierosina nozaru instrumentu pamatā izmantot minimālas saskaņošanas principu, izņemot 
tos instrumentus, kuri jau ir pieņemti, pamatojoties uz maksimālu saskaņošanu, 
piemēram, Negodīgas komercprakses direktīvu;

7. iesaka, lai attiecībā uz nesaskaņotām nozarēm patērētājam tiek piedāvātas viņa parastās 
dzīvesvietas obligātās tiesību normas, neierobežojot to starptautisko konvenciju 
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piemērošanu, kuras attiecas uz kolīziju normām un jo īpaši, 1980. gada 19. jūnija Romas 
Konvenciju par tiesībām, kas piemērojamas līgumsaistībām, sauktu Rome I;

III Horizontālā instrumenta saturs

1. Patērētāja un uzņēmējdarbības veicēja definīcijas

8. uzskata, ka definīcijas „patērētājs” un „uzņēmējdarbības veicējs” nav saskaņotas ne 
Kopienas, ne valsts tiesību aktos un ka horizontālajā instrumentā ir būtiski precizēt šos 
jēdzienus tādā veidā, lai tie noteiktu patērētāju tiesību piemērošanas jomu;

9. uzskata, ka svarīgi ir definēt „patērētājus” kā fiziskas personas, kuru rīcības nolūki nav 
saistīti ar to nodarbošanos, uzņēmējdarbību vai profesiju; uzskata, ka ir jādefinē arī 
„uzņēmējdarbības veicēji” kā personas, kuru rīcības nolūki ir saistīti ar to nodarbošanos, 
uzņēmējdarbību vai profesiju; 

10. pauž atbalstu patērētāju aizsardzības paplašināšanai, lai tajā ietvertu privātpersonu starpā 
noslēgtos līgumus, ja viens no līgumslēdzējiem rīkojas ar uzņēmējdarbības veicēja 
starpnieka palīdzību, lai izmantotu šī starpnieka tehnisko un juridisko kompetenci;

2. Vispārējā klauzula par godprātību un godīgumu

11. iebilst pret to, ka patērētāju līgumiem piemērojamo vispārējo klauzulu par godprātību un 
godīgumu iekļauj horizontālajā instrumentā, jo šie jēdzieni jādefinē plašāk Eiropas līmenī 
saistībā ar Eiropas līgumtiesībām;

3. Negodīgi noteikumi

3.1. Piemērošanas joma

12. uzskata par lietderīgu atsevišķos gadījumos sodīšanu par negodīgiem līguma 
noteikumiem attiecināt arī uz tādiem noteikumiem, par kuriem notikusi atsevišķa 
vienošanās, lai aizsargātu tos patērētājus, kuriem nav tādu zināšanu par tirgu, kādas ir 
uzņēmējdarbības veicējiem;

3.2. Noteikumu saraksts
13. tā kā, lai veicinātu patērētāju uzticēšanos iekšējam tirgum, saglabājot arī elastīgumu, 

vajadzētu ieviest mehānismu ar lielāku aizsardzību, kurā būtu trīs veidu noteikumi, proti, 
aizliegtie noteikumi (melnais saraksts), noteikumi ar atspēkojamu pieņēmumu par 
negodīgumu (pelēkais saraksts) un pārējie noteikumi, kuru negodīgumu patērētājs varētu 
pierādīt ar tiesvedības palīdzību;

3.3. Negodīguma novērtējuma pārbaudes apjoms

14. atbalsta ideju paplašināt negodīguma novērtējumu, ietverot visus galvenos līguma 
noteikumus, tostarp noteikumus, kuri attiecas uz galveno priekšmetu un cenas 
novērtēšanu;

4. Informācijas nesniegšanas līgumiskās sekas
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15. uzskata, ka šajā posmā attiecīgajā jomā ir sarežģīti noteikt vispārēju regulējumu, ņemot 
vērā katra līguma raksturīgās iezīmes;

5. Atteikuma tiesības

5.1. Termiņa ilgums un sīki izstrādātie noteikumi par tā aprēķināšanu

16. uzsver vajadzību vienādot termiņa aprēķināšanas sīki izstrādātos noteikumus, priekšroku 
dodot kalendārās aprēķināšanas veidam, lai uzlabotu darījumu juridisko noteiktību; 
uzskata, ka svarīgi ir arī par termiņa sākumu noteikt to brīdi, kad patērētājs spēj sniegt 
apzinātu un brīvu piekrišanu, proti, kad patērētājs ir saņēmis preci savā īpašumā;

17. tomēr uzskata, ka termiņa ilgumu nedrīkst vienādot, jo šie termiņi atbilst dažādiem 
mērķiem, kuri attaisno mainīgus termiņus, kā arī to, ka dalībvalstīs pastāv dažādas 
tradīcijas, pie kurām konkrētās valstis ir pieradušas;

5.2. Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

18. uzsver, ka patērētāja uzticēšanās iekšējam tirgum tiks uzlabota, ja horizontālajā 
instrumentā būs paredzēts, ka patērētājs var atteikties no līguma jebkādā veidā un 
vajadzības gadījumā viņam jānodrošina pierādījums par savu atteikšanos; uzskata arī to, 
ka horizontālajam instrumentam vajadzētu apliecināt, ka izmaksām, kuras jāsedz 
patērētājiem, vajadzētu attiekties tikai uz tiešajām preču atpakaļ atgriešanas izmaksām;

6. Vispārējo tiesiskās aizsardzības līdzekļu ieviešana

19. uzskata, ka vispārējo tiesiskās aizsardzības līdzekļu ieviešana nozīmē plašāku jomu par 
pārskatīšanu, ar nosacījumu, ka šis jēdziens izriet no ES līgumtiesībām; 

20. tomēr iesaka ieviest „kolektīvo atlīdzību” („collective redress”), kas ir īpašs tiesiskās 
aizsardzības līdzeklis, lai noregulētu masveida strīdus situācijas patērētāju tiesību jomā;

7. Īpaši noteikumi par plaša patēriņa preču pārdošanu

7.1. Noslēdzamo līgumu veidi

21. neuzskata, ka noteikumus par plaša patēriņa preču pārdošanu būtu lietderīgi attiecināt arī 
uz līgumiem par digitāla satura pakalpojumu sniegšanu, ņemot vērā, ka tie izriet no īpaša 
regulējuma un programmatūras tiek izplatītas ar patentu licencēm, nevis vienkārši 
pārdotas;

7.2. Lietotās preces, ko pārdod atklātās izsolēs

22. ierosina svītrot šo jautājumu no horizontālā instrumenta piemērošanas jomas un saglabāt 
iespēju dalībvalstīm paredzēt, ka jēdzienā par plaša patēriņa preču pārdošanu nav 
ietvertas lietotās preces, ko pārdod atklātās izsolēs; tomēr iesaka pieņemt īpašus 
noteikumus par izsolēm tiešsaistē;

7.3. Riska nodošanas regulējuma un piegādes jēdziena definīcija
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23. uzskata, ka riska nodošanas regulējuma un piegādes jēdziena definīcijas ir cieši saistītas; 
tādēļ ierosina horizontālajā instrumentā ietvert kopēju piegādes jēdziena definīciju, 
nosakot, ka piegāde ir tas brīdis, kad patērētājs preces fiziski pārņem savā valdījumā, ja 
vien līgumslēdzējas puses nevienojas citādi, riska nodošanu nosakot piegādes brīdī;

7.4. Preču atbilstība

24. uzskata, ka attiecībā uz neatbilstību horizontālais instruments varētu lietderīgi pagarināt 
termiņus par preces imobilizācijas periodu; uzskata arī, ka horizontālais instruments 
varētu paredzēt garantijas termiņa pagarināšanu par periodu, ko nosaka pēc remonta;

25. tomēr uzsver, ka horizontālajam instrumentam nevajadzētu ietvert īpašus noteikumus par 
lietotām precēm, lai ievērotu noteikumus, kas pieņemti dalībvalstīs saskaņā ar savām 
tiesību tradīcijām;

7.5. Pierādīšanas pienākums

26. ierosina atspēkojama pieņēmuma principu piemērot visam garantijas likumīgajam 
termiņam, ņemot vērā defekta pierādīšanas grūtības, kas rodas patērētājam, kaut gan 
uzņēmējdarbības veicēja rīcībā ir piemēroti tehniskie un finanšu līdzekļi;

7.6. Tiesiskā aizsardzība

7.6.1. Kārtība, kādā izmantojami tiesiskās aizsardzības līdzekļi

27. uzskata, ka horizontālais instruments varētu atļaut patērētājam brīvi izvēlēties pieejamos 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus nepareizas tiesību izmantošanas gadījumā, jo pārdošanas 
līgumu izbeigšana attiecas uz pilnīgu līguma neizpildi vai īpaši nopietniem līguma 
pārkāpumiem;

7.6.2. Paziņošana par neatbilstību

28. uzskata par lietderīgu to, ka horizontālais instruments samazina pastāvošās atšķirības, kas 
patlaban rada neskaidrību;

7.6.3. Tiešā ražotāja atbildība par neatbilstību

29. uzskata, ka nav atbilstīgi horizontālajā instrumentā ieviest ražotāju tiešo atbildību par 
neatbilstību;

7.7. Tirdzniecības garantijas

30. uzsver, ka nevienu no jautājumiem par tirdzniecības garantijām (saturs, nodošana, 
ierobežošana) nenosaka juridiskais regulējums, bet līgumu slēgšanas brīvības princips; 
tādēļ uzskata, ka šie jautājumi nebūtu jāiekļauj horizontālajā instrumentā; 

IV Zaļā grāmata un Eiropas līgumtiesības

31. uzsver, ka Eiropas patērētāju tiesībām saskaņotā veidā ir jāiekļaujas vispārējā 
līgumtiesību teorijā; tomēr uzskata, ka tas nepamato patērētāju acquis pārskatīšanas 
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atlikšanu, lai ņemtu vērā Eiropas līgumtiesību izstrādes laika grafiku; 

V Patērētāju tiesību efektīva piemērošana

32. uzsver vajadzību nodrošināt patērētāju tiesību efektivitāti, lai atjaunotu patērētāju 
uzticēšanos iekšējam tirgum; 

33. aicina Komisiju uzlabot pastāvošos patērētāju tiesību aizsardzības pasākumus, tostarp 
nodrošināt, ka spēkā esošie noteikumi tiek pareizi piemēroti un ievēroti;

34. uzliek dalībvalstīm saistības uzlabot sadarbību starp valsts iestādēm, kuras ir atbildīgas 
par patērētāju tiesību piemērošanu, kā arī veicināt tiesas un ārpustiesas aizsardzības 
iespējas, kas ļauj patērētājiem aizstāvēt savas tiesības ES līmenī;

35. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.



PR\667225LV.doc 9/13 PE 388.688v01-00

 Ārējais tulkojums LV

PASKAIDROJUMS

I Konteksts - problemātisks

Komisijas Zaļā grāmata par patērētāju acquis pārskatīšanu iekļaujas to saistību kontekstā, kas 
noteiktas ar „labākas tiesību aktu izstrādes” iniciatīvu, vienkāršojot un papildinot pastāvošo 
regulējumu ar mērķi patērētājiem izveidot īstu iekšējo tirgu.

Zaļā grāmata ir galvenais elements tādas sistēmas izstrādē, kas lielā mērā darbojas patērētāju 
interesēs. Šajā sakarā referente piekrīt, ka būtu labi, ja pēc šīs aptaujas varētu ES patērētājiem 
teikt: „Lai kurā ES valstī jūs atrastos, jūsu pamattiesības nemainās”.

Kopienas patērētāju acquis pārskatīšanai un paveiktajam darbam attiecībā uz Eiropas 
līgumtiesībām ir tieša saistība. Šāds ierobežojums padara sarežģītu Zaļās grāmatas īstenošanu, 
tomēr nepamato pārskatīšanas atlikšanu, lai ievērotu precīzāku laika grafiku Eiropas 
līgumtiesību izstrādē. Tomēr ir jāsaglabā tāda pieeja, lai noteikti jēdzieni attiektos uz 
vispārējām līgumtiesībām (godprātība, tiesiskā aizsardzība u.c.).

Vairāki Komisijas secinājumi nav apstrīdami, un tie pierāda, ka jāveic pārskatīšana. Tirgus 
straujās attīstības dēļ, kurā veidojas jauni darījumu veidi, jo īpaši e-tirdzniecība un izsoles 
tiešsaistē, pašreizējie tiesību akti daļēji ir novecojuši. 

Šajā sakarā Zaļā grāmata ir neatbilstīga, un tas ir jāuzsver. Tā izslēdz no pārskatīšanas e-
tirdzniecības direktīvu. Referente iesaka iekļaut ne tikai šo tekstu, bet arī direktīvas par 
finanšu pakalpojumiem no attāluma, patēriņa kredītu un Negodīgas komercprakses direktīvu 
tādā veidā, ka šīs direktīvas tiek ietvertas ES patērētāju aizsardzības mehānismā.

Turklāt regulējuma sadrumstalotība, kas veidojas jo īpaši tādēļ, ka dalībvalstīm ir piešķirta 
rīcības brīvība attiecībā uz transponēšanu, rada neatbilstību un atšķirības tirdzniecības 
darījumu pušu tiesībās un pienākumos.

Tādēļ ir nepieciešama šī juridiskā regulējuma modernizācija, lai veicinātu iekšējā tirgus 
attīstību, kas sniedz gan patērētājiem, gan uzņēmējiem lielāku juridisko noteiktību.

Tomēr patērētāju tiesību efektīva piemērošana joprojām ir nopietna problēma, kas nav 
ietverta Zaļajā grāmatā.

Labākais veids, kā atjaunot patērētāju un uzņēmēju uzticēšanos, ir nodrošināt tiesību 
efektivitāti. Ja patērētāji ir atturīgi attiecībā uz līgumu slēgšanu ārpus savas dzīvesvietas 
valsts, tas galvenokārt izriet no bailēm par to, ka viņi nespēj aizstāvēt savas tiesības strīdus 
situācijā. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt, ka tiek īstenota labākā izpilde un labākā 
piemērošana.

II Likumdošanas pieeja
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1. Jauktā pieeja

Precizēšanas un saskaņošanas nolūkā ir jāpieņem horizontāls juridiskais regulējums, visās 
patērētāju aizsardzības direktīvās apvienojot kopīgus jautājumus. Šis horizontālais 
instruments ietver arī elastīguma priekšrocību – lai veiksmīgi darbotos jaunajos tirgus 
apstākļos, vienkāršāk un ātrāk būs pārskatīt šo vienīgo instrumentu, nevis dažādas direktīvas.

Neskatoties uz to, daži jautājumi joprojām ir nozaru jautājumi, un tie nevar būt atkarīgi no 
kopējā instrumenta. Tāpēc ir jāsaglabā vertikālā pieeja.

Referente tādēļ iesaka izmantot jaukto pieeju.

2. Horizontālā instrumenta piemērošanas joma

Referente uzskata, ka horizontālajam instrumentam iespējami plašāk jāattiecas uz patērētāju 
līgumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar iekšzemes vai pārrobežu darījumiem.

Liekot patērētājiem izmantot tādu tiesisko regulējumu, kas atšķiras atkarībā no darījuma 
veida, veidotos pretruna ar pārskatīšanas mērķi, ieviešot jaunu sarežģītu elementu.

3. Saskaņošanas pakāpe

Patlaban Kopienas tiesību aktos par patērētāju aizsardzību vadošais ir minimālas 
saskaņošanas princips, kas ļauj dalībvalstīm izmantot augstāku aizsardzības līmeni, nekā 
noteikts direktīvās.

Attiecībā uz patērētāju nekādā gadījumā nav pieļaujama atteikšanās no noteikuma ar lielāku 
aizsardzību, ko viņš varēja izmantot līdz šim. Turklāt nav atzīta maksimālas saskaņošanas 
iespēja. Negodīgas komercprakses direktīvas, kura ir vienīgais šādas saskaņošanas piemērs, 
pavisam nesenā pieņemšana tiešām neļauj pietiekami distancēties, lai varētu veikt lietderīgu 
novērtējumu. 

Tādēļ referente ierosina pieņemt jauktu pieeju. Horizontālā instrumenta pamatā būs 
maksimāla saskaņošana, lai gan nozaru instrumentu pamatā joprojām saglabāsies minimālas 
saskaņošanas princips, izņemot tās direktīvas, kuras jau ir pieņemtas, pamatojoties uz 
maksimālu saskaņošanu, piemēram, Negodīgas komercprakses direktīvu. Sākotnēji var 
nolemt saglabāt „mērenību”, aprobežojoties ar jautājumiem, par kuriem tiek panākta īsta 
vienprātība, vai nu tādēļ, ka tā atbilst tirgus objektīvai vajadzībai, vai tādēļ, ka nepastāv īstas 
atšķirības starp valstu noteikumiem.

Šādas pieejas dēļ neizbēgami rodas jautājums par nozarei piemērojamo tiesisko regulējumu, 
kas nav pilnībā saskaņots. Rūpēs par patērētāju aizsardzību  referente ierosina izmantot šādu 
formulu: „neierobežojot to starptautisko konvenciju piemērošanu, kuras attiecas uz kolīziju 
normām, un jo īpaši Rome I konvenciju, patērētājam tiek piedāvātas viņa parastās 
dzīvesvietas obligātās tiesību normas.”

III Horizontālā instrumenta saturs
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1. Patērētāja un uzņēmējdarbības veicēja definīcijas

Referente iesaka patērētāju definīcijā iekļaut vienīgi tās fiziskās personas, kuru rīcības nolūki 
nav saistīti ar viņu nodarbošanos, uzņēmējdarbību vai profesiju.

Juridisku personu sistemātiska izslēgšana no šī jēdziena ir izskaidrojama ar mērķi panākt 
skaidrību. Ir jāpieņem iespējami objektīvi kritēriji – uzņēmuma „lielums” ir jēdziens, kuram 
var būt pārāk lielas interpretācijas iespējas. Referente priekšroku dod nolīguma mērķa 
negatīvai pieejai, jo tā, šķiet, gūst pārsvaru gan Kopienas tiesībās, gan valsts tiesību aktos.

Tā kā patērētājs ir aizsargāts tikai tādā gadījumā, ja viņš ir noslēdzis līgumu ar 
uzņēmējdarbības veicēju, referente iesaka vienkāršu un skaidru šī jēdziena definīciju, 
pieliekot punktu daudzajiem izmantotajiem terminiem (pārdevējs, piegādātājs, izplatītājs). 
Šajā sakarā saimnieciskā darbība nav jānošķir pēc veida (komerciāla, rūpnieciska, amatnieku, 
brīvo profesiju darbība), jo šī darbība tiek veikta kā profesionāla darbība. Protams, 
uzņēmējdarbības veicējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona.

Turklāt  referente uzskata, ka līgumi starp privātpersonām jāuzskata par patērētāju līgumiem, 
ja viens no dalībniekiem rīkojas, izmantojot uzņēmējdarbības veicēja starpnieku. Ja 
privātpersona pieaicina profesionālu pārstāvi, lai izmantotu šī starpnieka tehnisko un juridisko 
kompetenci, ir loģiski, ka šis līgumslēdzējs tiek aizsargāts tāpat kā tad, ja līgums slēgts ar 
uzņēmējdarbības veicēju.

2. Negodīgi noteikumi

Piemērošanas joma

Patlaban sodīšana par negodīgiem līguma noteikumiem attiecas vienīgi uz tiem noteikumiem, 
par kuriem nav notikušas atsevišķas vienošanās. 

Referente uzskata, ka atsevišķos gadījumos varētu būt nepieciešams aizsargāt patērētāju 
attiecībā uz tiem noteikumiem, par kuriem ir notikušas atsevišķas vienošanās. Protams, 
attiecībā uz līgumu slēgšanas brīvību jāsaglabā šis princips, tomēr salīdzinājumā ar 
uzņēmējdarbības veicēju, kuram ir tehniskā kompetence, patērētājs ne vienmēr ir spējīgs 
novērtēt savu saistību apjomu. 

Saraksti

Šai direktīvai pievienotais saraksts ir tikai norādošs, un tādējādi dalībvalstis to var interpretēt 
dažādi. Lai uzlabotu patērētāju uzticēšanos iekšējam tirgum, referente iesaka ieviest elastīgu 
mehānismu ar lielāku aizsardzību:

- aizliegtie noteikumi – īss saraksts ar tiem noteikumiem, kuriem raksturīgi svarīgākie līgumu 
nesakritības aspekti;

- noteikumi ar atspēkojamu pieņēmumu par negodīgumu – to noteikumu saraksts, attiecībā uz 
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kuriem uzņēmējdarbības veicējs varētu atspēkot to negodīgo raksturu;

- pārējie noteikumi – visi citi noteikumi, attiecībā uz kuriem patērētājs varētu pierādīt to 
negodīgumu ar tiesvedības palīdzību.

Negodīguma novērtējuma pārbaudes apjoms

Referente iesaka paplašināt negodīguma novērtējumu, ietverot visus galvenos līguma 
noteikumus, tostarp noteikumus, kuri attiecas uz galveno priekšmetu un cenas novērtēšanu. 
Piemēram, daži apdrošināšanas līgumi ietver noteikumus par garantijas neesamību, kuru 
negodīgumu var atspēkot, pamatojoties uz pašreizējiem noteikumiem, jo šī garantija ir līguma 
priekšmets.

4. Atteikuma tiesības

Termiņa ilgums un sīki izstrādāti noteikumi par tā aprēķināšanu

Referente iesaka vienādot termiņa aprēķināšanas sīki izstrādātos noteikumus, priekšroku 
dodot kalendārās aprēķināšanas veidam (kurā ietvertas svētku dienas, ja dalībvalstīs tās ir 
atšķirīgas).

Nepārprotamā veidā ir jānosaka arī termiņa sākums. Referente ierosina par termiņa sākumu 
noteikt brīdi, kad patērētājs spēj sniegt apzinātu un brīvu piekrišanu, proti, kad patērētājs ir 
saņēmis preci savā īpašumā.

Referente uzskata, ka termiņu savukārt nevajadzētu vienādot. Šajā sakarā dalībvalstīm ir 
dažādas tradīcijas, pie kurām tās ir pieradušas. Turklāt termiņi atbilst dažādiem mērķiem, kuri 
attaisno mainīgus termiņus. Ja tā ir pārdošana no attāluma, tas nozīmē, ka patērētājs var 
izdarīt izvēli attiecībā uz preci, kuru viņš nav saņēmis savā īpašumā līguma noslēgšanas brīdī, 
lai gan, ja tas notiek ārpus uzņēmuma telpām, tas nozīmē atļaut atgriezties pie lēmuma, kas 
varētu būt pieņemts negaidīti.

Tiesību izmantošanas noteikumi

Dalībvalstīs un direktīvās pastāv būtiskas atšķirības (vienkārši rakstveidā, ierakstīta vēstule, 
preču atgriešana). Turklāt atsevišķa veida praksei, kas traucē izmantot atteikuma tiesības, ir 
tendence attīstīties (pienākums saņemt atgriešanas numuru pirms preču nosūtīšanas atpakaļ, 
pienākums nosūtīt nebojātā oriģinālajā iepakojumā utt.). Visbeidzot, jauno tehnoloģiju 
attīstība aizstāv ideju, ka atteikuma paziņošanai pietiek ar vienkāršas vēstules nosūtīšanu.

Kā uzskata  referente, patērētāja uzticēšanās iekšējam tirgum tiks ievērojami uzlabota, ja 
horizontālajā instrumentā būs paredzēts, ka patērētājs var atteikties no līguma jebkādā veidā, 
un vajadzības gadījumā viņam jānodrošina pierādījums par savu atteikšanos.

5. Plaša patēriņa preču pārdošana
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Piegādes un riska nodošanas regulējuma definīcija

Patlaban jautājums par to, kurš uzņemas risku un pārdotās preces nolietošanās izmaksu 
segšanu, dažādās dalībvalstīs tiek regulēts atšķirīgi. Dažās dalībvalstīs risku uzņemas pircējs 
līguma noslēgšanas brīdi, bet citās – riska nodošana notiek piegādes brīdī.

Referente ierosina horizontālajā instrumentā iekļaut abus jautājumus. Lai patērētājam 
nodrošinātu atbilstīgu aizsardzību, referente uzskata, ka par piegādi ir jānosaka tas brīdis, kad 
patērētājs preces fiziski pārņem savā valdījumā, ja vien līgumslēdzējas puses nevienojas 
citādi, nosakot riska nodošanu piegādes brīdī. 

Tiešā ražotāja atbildība par neatbilstību

Referente uzskata, ka nav atbilstīgi horizontālajā instrumentā noteikt ražotāju tiešo atbildību 
par neatbilstību. Direktīva par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām 
garantijām pavisam nesen ir transponēta dažās dalībvalstīs, un ar šo laikposmu nepietiek, lai 
novērtētu iespējamo grozījumu atbilstību. 

Turklāt, nosakot tiešo ražotāja atbildību, šķiet, tiek atrisinātas vairākas juridiskas problēmas, 
no kurām dažas izriet no līgumtiesībām (piemēram, ietekmes apstrīdēšana attiecībā uz 
līgumiem).
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