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Ievads un kopsavilkums

Priekšlikums jaunai vispārējai Direktīvai par patērētāju tiesībām (PTD) ir vērienīgākais 
izmaiņu projekts patērētāju tiesību jomā Eiropā, ko līdz šim ierosinājusi Eiropas Komisija. Tā 
apvieno četrus pastāvošos Kopienas tiesību aktus vienotā Patērētāju tiesību direktīvā un 
piemēro šim likumdošanas kopumam pilnīgas saskaņošanas principu. Minētais plašais
noteikums ir pretstats pilnīgajai saskaņošanai, kas pašreiz tiek piemērota patērētāju tiesību 
aktu jomā, kuri, izņemot nesen ieviesto Negodīgas komercprakses direktīvu, tiek piemēroti 
mērķtiecīgi un kas ir ierobežoti atbilstoši nozarei, kā tas ir Patēriņa kredītlīgumu direktīvas un 
jaunās Direktīvas par īpašumtiesībām uz laiku gadījumā — uz tām abām tiek attiecināti ļoti 
daudzi izņēmumi.

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības (IMCO) komiteja nolēma veikt Komisijas ietekmes 
novērtējuma analīzi, lai pārbaudītu, vai priekšlikuma pamatā ir pārliecinoši pierādījumi, un 
rīkot sabiedrisku apspriedi, kurā piedalītos eksperti un ieinteresētās personas. Tā kā komiteja 
saņēma ļoti daudzus ieinteresēto personu pieteikumus, tā nodrošināja iespēju konsultēties par 
svarīgākajiem jautājumiem tiešsaistē, lai sniegtu strukturētu informāciju par savu darbu.

Kopumā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas locekļi ir vienojušies atbalstīt 
divējādo mērķi izveidot vienotu tirgu patērētājiem un uzņēmumiem, vienkāršojot 
uzņēmējdarbības noteikumus visās 27 dalībvalstīs un nodrošinot patērētājus ar augstu 
aizsardzības līmeni attiecībā uz precēm un pakalpojumiem. Atbalstot šo mērķi, ir svarīgi 
analizēt, kāda būs priekšlikuma reālā ietekme, tostarp kā tas ietekmēs esošās tiesības un 
aizsardzības pasākumus, un panākt līdzsvaru ar valstu likumdošanā paredzētajām saistībām. Ir 
nepieciešams skaidri parādīt visām ieinteresētajām personām priekšlikuma priekšrocības, lai 
gūtu sabiedrības atbalstu visā Eiropā. Tāpēc šā dokumenta noslēgumā ir sniegtas vairākas 
pārraudzības darbības, kas palīdzēs likumdevējiem virzīt šo priekšlikumu.

Komisijas priekšlikums un tā mērķi

Svarīgajam divējādajam mērķim, kas paredzēts iekšējam tirgum patērētāju jomā, 
jānodrošina:

(i) ka patērētāji visās 27 ES dalībvalstīs var paļauties uz augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni ES;

(ii) ka gan lieli, gan mazi uzņēmumi spēj nodrošināt patērētājiem visās 27 ES 
dalībvalstīs preces un pakalpojumus, ko neapgrūtina nevajadzīgi šķēršļi.

Šie mērķi ir guvuši apstiprinājumu Eiropas Parlamenta darbā šajā jomā, tostarp ar tā 
2007. gada 6. septembra rezolūciju par Zaļo grāmatu par patērētāju acquis pārskatīšanu 
(B. Patrie ziņojums).

Komisijas priekšlikums PTD ir 2004. gadā uzsāktās Patērētāju acquis pārskatīšanas 
rezultāts, lai vienkāršotu un pabeigtu pastāvošo pamatregulējumu patērētāju aizsardzības 
jomā. Pēc konsultēšanās procedūras un ietekmes novērtējuma veikšanas Komisija 2008. gada 
8. oktobrī iesniedza priekšlikumu PTD, kas apvienoja četras esošās direktīvas, proti, Direktīvu 
par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (93/13/EK), Direktīvu par pārdošanu un 
garantijām (99/44/EK), Direktīvu par distances līgumiem (97/7/EK) un Direktīvu par tiešās 
piegādes tirdzniecību (85/577/EK), vienotā „horizontālā” direktīvā, kuras mērķis ir vienkāršot 
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un aktualizēt pastāvošos noteikumus, novērst neatbilstības un nepilnības. Komisija uzskata, ka 
šīs izmaiņas veicinās patērētāju paļāvību un mazinās uzņēmumu nevēlēšanos nodarboties ar 
pārrobežu tirdzniecību. Turklāt šis priekšlikums ir papildinājums jau aktualizētajai un 
pārskatītājai nozaru likumdošanai, kas pieņemta attiecībā uz īpašumtiesībām uz laiku 
(2008/122/EK) un patēriņa kredītlīgumiem (2008/48/EK). 

Eiropas Komisija atzīst ietekmes novērtējumā (SEC 2008/2547), ka, lai gan pastāv vairāki 
praktiski un strukturāli šķēršļi atbilstīgai „uzņēmēji attiecībā pret patērētājiem” (B2C) iekšējā 
tirgus funkcionēšanai, piemēram, valodas un loģistikas barjeras, B2C noteikumu tiesiskās
atšķirības rada ievērojamus šķēršļus iekšējam tirgum un kavē patērētāju uzticēšanos attiecībā 
uz pārrobežu iepirkšanos. IMCO komiteja aicināja Komisiju izstrādāt detalizētāku ietekmes 
novērtējumu un novērst vairākus atklātos trūkumus, piemēram, Komisija apgalvo, ka tiesiskās 
atšķirības rada ievērojamus šķēršļus iekšējam tirgum, bet nesniedz nekādus pierādījumus, 
izņemot Eurobarometer 2008. gadā veiktu pārskatu, kas atbalstītu šo pieņēmumu. Turklāt, 
novērtējot priekšlikuma ekonomisko ietekmi, Komisija ir ņēmusi vērā tikai informācijas 
svarīguma prasības. Ietekmes novērtējumā jābūt sniegtam pilnīgam pārskatam par 
priekšlikuma izmaksām un ieguvumiem un alternatīvām iespējam, tostarp par garantijas 
perioda pagarināšanu/saīsināšanu, termiņu, kurā atsaka līgumu, kārtību, kādā var piemērot 
aizsardzības pasākumus, distances līgumu un līgumu, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 
darbības jomas paplašināšanu un tiešo ražotāju atbildību. Visbeidzot Komisija nav sniegusi 
pietiekami detalizētu priekšlikuma tiesisko seku analīzi; nav atbilstīgi novērtēts tas, kā 
priekšlikums ietekmēs valstu likumdošanu.

Tāpēc ir jāpievērš vairāk uzmanības subsidiaritātes un proporcionalitātes principam. Ir 
nepieciešams pilnībā atspoguļot, kā priekšlikums nodrošina patērētājiem tādu pievienoto 
vērtību, kas būtu pārāka par to, ko varētu panākt ar atsevišķu vai dalībvalsts valdības rīcību. 
Papildus šiem apsvērumiem ir nepieciešams panākt lielāku skaidrību par Komisijas 
apgalvojumu, ka noteiktas tiesības, kas pastāv valstu likumdošanā par līgumiem, neietilpst 
direktīvas kompetencē, lai gan tās ir attiecināmas uz patērētāju līgumiem, kas ir tās 
kompetencē (skat. īpaši neatbilstību 5. lpp.). Ja šis apgalvojums ir patiess, priekšlikumam būtu 
nedaudz mazāka ietekme uz subsidiaritātes aspektu attiecīgajās jomās. Tomēr tirgos pastāvošo 
atšķirību padziļināšanās, kas izriet no šo tiesību paturēšanas, liktu apšaubīt to, cik piemēroti ir 
priekšlikuma mērķu sasniegšanai izvēlētie pasākumi. Tāpēc tam ir ietekme arī uz 
proporcionalitātes aspektu.

Ņemot vērā šo situāciju un tā kā ir panākta plaša vienošanās par iekšējā tirgus augstākā 
līmeņa mērķiem patērētāju jomā, ir izcelti būtiskākie aspekti.

Priekšlikuma būtiskāko aspektu izskatīšana

Saskaņošanas līmenis

Priekšlikumā ir noteikts pilnīgas saskaņošanas princips. Saskaņotā joma aptver noteikumus 
par informāciju, distances līgumu un līgumu, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 
atteikšanas tiesības, patērētāju tiesības, kas īpaši saistītas ar pārdošanas līgumiem un 
negodīgiem līgumu nosacījumiem patērētāju līgumos.
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B. Patrie ziņojumā Eiropas Parlaments uzsvēra, ka pilnīga saskaņošana nedrīkst novest pie 
patērētāju aizsardzības līmeņa samazināšanās, tāpēc pauda atbalstu mērķtiecīgai, pilnīgai 
saskaņošanai, t. i., pilnīgai atsevišķu noteikumu saskaņošanai, par kuru pieņemams lēmums 
katrā konkrētajā situācijā. Vēl Eiropas Parlaments norādīja, ka saskaņošana nedrīkst izraisīt tā 
patērētāju aizsardzības līmeņa pazemināšanos, kas sasniegts noteikto valstu tiesību aktu 
ietvaros.

IMCO komiteja konsultējās ar ieinteresētajām personām, un viņu vidū pastāv ļoti atšķirīgi 
viedokļi. Tiem ir raksturīga tendence būt pretējiem uzņēmējdarbības kopienā, kas lielā mērā 
pauž atbalstu, un patērētāju grupās, kas ir noskaņotas negatīvi, attiecībā uz priekšlikumu 
pašreizējā redakcijā. Vairums uzņēmumu apvienību atbalsta pilnīgu vai mērķtiecīgu, pilnīgu 
saskaņošanu. Viņuprāt, tā palīdzēs uzlabot iekšējā tirgus darbību un var palīdzēt uzlabot tā 
konkurētspēju, mazinot nevēlēšanos iesaistīties pārrobežu darījumos, kā arī tirgotāju 
administratīvo slogu un atbilstības izmaksas. Vairums patērētāju apvienību atbalsta minimālu 
saskaņošanu, apgalvojot, ka priekšlikums negatīvi ietekmē iepriekš iegūtas tiesības, kas ir 
daļa no Kopienas acquis, un jebkura patērētāju tiesību ierobežošana ir nepieņemama. 
Patērētāju pārstāvji uzskata, ka pilnīga saskaņošana būs pārmērīga un neatbildīs priekšlikumā 
paustajiem mērķiem.

Darbības joma

PTD attiecas uz „uzņēmumu attiecībā pret patērētājiem” (B2C) līgumiem, kas saistīti ar preču 
un pakalpojumu realizāciju. Kopumā ir aptverti visi tirdzniecības līgumi, t. i., veikalā, 
attālināti vai ārpus uzņēmuma telpām veiktie pirkumi. Finanšu pakalpojumi ir ietverti tikai 
noteikumos par negodīgiem līguma nosacījumiem un hipotēku vai citiem ar nekustamo 
īpašumu saistītiem aizdevumiem, par kuriem vienošanās panākta patērētāja mājās, 
pamatojoties uz noteikumiem par tirdzniecību ārpus uzņēmuma telpām. Līdzīgā veidā uz 
īpašumtiesībām uz laiku un ceļojuma kompleksiem attiecas tikai noteikumi par negodīgiem 
līguma nosacījumiem.

Radās vairākas īpašas bažas par direktīvas darbības jomu. Daži uzņēmumu pārstāvji aicināja 
ieviest pantu, kas skaidri noteiktu, ka tā neietver darījumus starp diviem uzņēmumiem. Mazu 
aizdevumu sniedzēji patērētājiem vēlējās panākt skaidrību par likumdošanas piemērojamību 
summām, kas ir mazākas nekā Direktīvā par patēriņa kredītlīgumiem noteiktās. Daži 
uzņēmumu pārstāvji pauda bažas par to, kā direktīvas noteikumi par tirdzniecību ārpus 
uzņēmuma telpām ir piemērojami mazas vērtības darījumiem. Patērētāju organizācijas iebilda 
pret digitālo produktu izslēgšanu no šiem noteikumiem, jo tādējādi priekšlikums var neatbilst 
nākotnē paredzamajai attīstībai. Uzņēmumi, kas darbojas digitālajā jomā, atbalstīja šo 
izslēgšanu, tomēr paziņoja, ka licencēti produkti nav uzskatāmi par to pašu, kas citas preces. 
Ieinteresētās personas, kas pārstāvēja gan uzņēmumus, gan patērētāju organizācijas, pauda 
nožēlu par to, ka no direktīvas darbības jomas ir izslēgts ceļojuma komplekss.

Kopumā ieinteresētās personas atzinīgi vērtēja „patērētāja” un „tirgotāja” definīciju. Fiziskas 
personas, kas darbojas gan kā privāti patērētāji, gan komercuzņēmumi, vēlējās gūt lielāku 
skaidrību par jēdzienu „jaukta veida darbības”. Varētu ieviest īpašus noteikumus mazāk 
aizsargātiem patērētājiem vai bezpeļņas organizācijām. Ir jāveic ierosināto definīciju 
padziļināta analīze, jo tām ir ievērojama ietekme uz Kopienas likumdošanas darbības jomu 
B2C nozarē.
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Patērētāju informācija un tiesības atsaukt distances līgumus un līgumus, kas noslēgti 
ārpus uzņēmuma telpām

Tiesības atsaukt līgumu attiecībā uz distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām, tiek saskaņotas četrpadsmit dienu laikā. Vēl priekšlikumā ir ietverta 
standarta atsaukšanas veidlapa. Kopumā dažādas ieinteresētās personas ir paudušas atbalstu 
saskaņotas aprēķina metodes ieviešanai attiecībā uz atsaukšanas periodu. Vairākas patērētāju 
organizācijas neatbalstīja prasības ieviešanu, ka patērētājam ir jāinformē par atsaukumu, 
izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju. Vēl patērētāju grupas apšaubīja sarakstu ar 
atbrīvojumiem no atsaukuma tiesībām, piemēram, tādu pakalpojumu atbrīvojumu, kuru 
sniegšana uzsākta atsaukuma periodā.

Tika saņemti atšķirīgi viedokļi par atsaukuma perioda pagarināšanu gadījumā, ja ir pazudusi 
informācija; uzņēmumu organizācijas pauda bažas, ka tām varētu rasties zaudējumi, ja 
patērētāji atteiktos ilgākā laika posmā, savukārt patērētāju organizācijas vēlējās, lai tiktu 
paredzētas stingrākas sankcijas.

Neatbilstība

Priekšlikums ir balstīts uz principu, ka tirgotājs ir atbildīgs patērētāja priekšā divus gadus, ja 
preces neatbilst līgumam. Tā kā priekšlikumam ir piemērojama pilnīga saskaņošana, tas 
nozīmētu atbildības perioda saīsināšanu vairākām dalībvalstīm, kurās tiek pieļauts ilgāks 
periods, piemēram, seši gadi vai atsevišķos gadījumos nenoteikts laika posms. Dažas 
patērētāju grupas pauda bažas, ka šāda saīsinājuma rezultātā varētu palielināties patērētājiem 
realizēto „paplašinātas garantijas” komerclīgumu skaits. Šis jautājums tika izskatīts arī IMCO
komitejas pasūtītajā pētījumā, kurā tika pausts viedoklis, ka reāli patērētājiem ir pieejams 
ierobežots aizsardzības pasākumu skaits pēc sākotnējā sešu mēnešu perioda, kura laikā 
tirgotājam ir noteikts pierādīšanas pienākums.

Vairākas patērētāju un uzņēmumu organizācijas lūdza ieviest priekšlikumā ražotāja tiešo 
atbildību.

Aizsardzības pasākumu hierarhija, kuri pieejami patērētājiem neatbilstības gadījumā, 
izraisīja plašus komentārus. Patērētāju organizācijas aktīvi iebilda pret tirgotājam 
piedāvātajiem aizsardzības pasākumiem, dodot priekšroku tam, ka iespēja izvēlēties starp 
remontu, kompensāciju vai aizvietošanu tiek nodota patērētāja ziņā.

Visos aspektos daudzas ieinteresētās personas ārkārtīgi uztrauca tas, ka nav skaidrības par 
attiecībām starp pilnībā harmonizētiem noteikumiem šajā priekšlikumā un aizsardzības 
pasākumiem, kas pastāv vispārējos valstu tiesību aktos par līgumiem, piemēram, „noraidījuma 
tiesībām” Apvienotajā Karalistē un „garantie des vices cachés” Francijā. Šis jautājums tika 
izskatīts saistībā ar iepriekš minēto subsidiaritātes un proporcionalitātes principu un vēl 
joprojām ir galvenais priekšlikuma punkts, par kuru jāveic padziļināta analīze.

Negodīgi līguma nosacījumi

Priekšlikums aktualizē Direktīvas 93/13/EEK regulējumu. Tas attiecas uz negodīgiem līguma 
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nosacījumiem, par kuriem nav notikušas atsevišķas pārrunas, t. i., standarta līguma 
nosacījumiem. Priekšlikums ietver divus negodīgu nosacījumu sarakstus. II pielikumā ir 
iekļauts to nosacījumu saraksts, kas jebkuros apstākļos ir uzskatāmi par negodīgiem, jeb 
„melnais saraksts”. III pielikumā ir uzskaitīti tie nosacījumi, kas ir uzskatāmi par 
negodīgiem, ja vien tirgotājs nepierāda pretējo, jeb „pelēkais saraksts”. Šie saraksti varētu 
būt piemērojami visās dalībvalstīs un grozāmi tikai saskaņā ar komitoloģijas procedūru.

Patērētāju un uzņēmumu organizācijas vienlīdz aktīvi pauda bažas par neskaidro 
mijiedarbību starp šiem pilnībā saskaņotajiem sarakstiem un atšķirīgu precedenta tiesību, 
vadlīniju un tiesiskas un administratīvas prakses esamību dalībvalstīs. Tādas pašas bažas tika 
paustas Eiropas Parlamenta ziņojumā par Negodīgas komercprakses direktīvas transponēšanu 
un īstenošanu, kurā izmantota tā pati saskaņotu melno un pelēko sarakstu pieeja. Patērētāju 
grupas bija īpaši noraizējušās par valstu elastības līmeņa pazemināšanos šajā jomā.

Ieinteresēto personu piedāvātās alternatīvās iespējas

Tiešsaistes konsultāciju laikā ieinteresētajām personām lūdza paust viedokli par to, kā varētu 
uzlabot Komisijas priekšlikumu un kādām alternatīvām tās dotu priekšroku, ja būtu tāda 
iespēja. Tika izteiktas vairākas idejas, kuras ir vērts padziļināti izpētīt un analizēt. Dažas no 
alternatīvām ir saistītas ar iespējām, kas aplūkotas Komisijas ietekmes novērtējumā, tomēr, 
ņemot vērā bažas, kas radušās par novērtējumā sniegtajiem pierādījumiem, un dažu 
ieinteresēto personu grupu reakciju, ir jāturpina šo iespēju izskatīšana. Šīs iespējas ir:

- pilnīgas saskaņošanas piemērošana, tomēr ievērojami palielinot patērētāju 
tiesības, tādējādi atspoguļojot labāko likumdošanas praksi visās dalībvalstīs, lai 
nodrošinātu, ka nevienā gadījumā netiek zaudētas spēkā esošas tiesības;

- minimālas saskaņošanas piemērošana, ievērojami palielinot patērētāju tiesības, 
atspoguļojot labāko likumdošanas praksi visās dalībvalstīs, tādējādi nodrošinot 
ievērojamu de facto saskaņošanu;

- jaukta veida pieeja vai pilnīga, mērķtiecīga saskaņošana tikai svarīgākajiem 
horizontālajiem elementiem, piemēram, atsaukuma tiesību aprēķināšana un 
definīcijas;

- tā sauktā „zilās pogas” pieeja, saskaņā ar kuru direktīvas noteikumi tiek piedāvāti 
kā papildu 28. regulējums pārrobežu B2C darījumiem, par kuriem patērētājs un 
tirgotājs var panākt skaidru vienošanos par līdzdalību;

- tādas pieejas pieņemšana, kas ir izmantota Patēriņa kredītlīgumu direktīvā, kurā 
apvienota pilnīga harmonizācija un ievērojama dalībvalstu elastība attiecībā uz 
iespējām, ko tās var piemērot, vai

- esošo četru direktīvu paturēšana, nepieciešamības gadījumā atsevišķi pārskatot 
katru no tām, un lielākas uzmanības pievēršana to izpildei, patērētāju izglītošanai 
un informēšanai.

Pārraudzības rīcība

Šajā dokumentā ir izskatīti ieinteresēto personu jautājumi un IMCO komitejas analīzes, kuras 
tā līdz šim veikusi. Ir skaidrs, ka ir panākta plaša vienošanās par piekļuves atvieglošanas 
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mērķiem uzņēmumiem un paļāvības nodrošināšanu patērētājiem iekšējā tirgū, īpaši ņemot 
vērā pašreizējās ekonomiskās krīzes situāciju. Tomēr aizvien nav rasta atbilde uz svarīgiem 
jautājumiem par to, kā labāk sasniegt šos mērķus praksē. Tāpēc ir nepieciešams turpināt 
darbu:

- noskaidrot attiecības starp pilnībā saskaņotiem noteikumiem direktīvas 
priekšlikumā un vispārējiem aizsardzības pasākumiem, kas ir pieejami valstu 
tiesību aktos par līgumiem;

- Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm veikt analīzi par priekšlikuma praktisko 
ietekmi uz patērētāju tiesībām katrā dalībvalstī;

- izskaidrot priekšlikuma projekta mijiedarbību ar pastāvošo Kopienas 
likumdošanu, īpaši Negodīgas komercprakses direktīvu, E-tirdzniecības 
direktīvu, Pakalpojumu direktīvu un Romas I regulu un ar ierosināto PTD;

- veikt Negodīgas komercprakses direktīvas ex post novērtējumu, lai analizētu 
pilnīgas saskaņošanas piemērošanu plašai horizontālai direktīvai;

- Komisijai turpināt darbu pie ietekmes novērtējuma, lai pilnībā analizētu un 
skaidri demonstrētu šā priekšlikuma izmaksas un ieguvumus un alternatīvas 
ierosinātās pieejas, un

- veicināt dialogu starp ieinteresētajām personām, ko Parlamentam un Komisijai 
kopīgi jāatbalsta, lai panāktu vienprātību par pasākumiem, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu uzņēmumiem un patērētājiem līdzvērtīgus abpusējus praktiskus 
ieguvumus.


