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Atruna 
Šis ietekmes novērtējuma ziņojums ir saistošs tikai Komisijas dienestiem, kas bijuši iesaistīti 
tā izstrādē, un teksts ir sagatavots kā pamats diskusijām un neskar Komisijas turpmāko 
lēmumu galīgo redakciju. 
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1. IEVADS 

Pēdējo desmitgažu laikā patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktu jomā ES un dalībvalstu 
līmenī ir gūti ievērojami panākumi. Tomēr, ja Eiropas patērētāju tiesības tiek pārkāptas, viņi 
ne vienmēr var saņemt efektīvu tiesību aizsardzību.  

Šāda situācija rodas tādēļ, ka patērētāji uzskata, ka tiesvedība ir dārga, laikietilpīga un 
apgrūtinoša. Apgrūtinošas un neefektīvas procedūras ar neparedzamu rezultātu patērētājus 
attur pat no mēģinājuma rast tiesību aizsardzību. Turklāt patērētāji ne vienmēr ir informēti par 
to, kas konkrēti ietilpst viņu tiesībās, un tādēļ nepieprasa kompensāciju pat, ja viņiem ir 
tiesības uz to. 

Efektīvu tiesību aizsardzības līdzekļu trūkums rada īpašas problēmas attiecībā uz pārrobežu 
darījumiem. Atturīgi vērtējot ienākšanu nepazīstamā tirdzniecības vidē, patērētāji ir īpaši 
noraizējušies par iespējamām problēmām, kas varētu rasties attiecībā uz pirkumu, kas veikts 
citā dalībvalstī. Viņi ir norūpējušies par tiesību aktu atšķirībām starp dažādām dalībvalstīm, 
valodas barjeru, iespējami augstākām izmaksām un nepazīstamiem procedūras noteikumiem 
strīdu izšķiršanā, kas ir spēkā citā dalībvalstī. Patērētāji bieži vien neuztur savas sūdzības tikai 
tāpēc, ka viņi nezina, pie kā citā dalībvalstī attiecīgā strīdus situācijā jāvēršas. Neskaidrības 
saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzības nodrošinājumu ietekmē patērētāju uzticēšanos 
pārrobežu iepirkšanās iespējām, un neļauj viņiem pilnvērtīgi izmantot vienotā tirgus 
piedāvātās priekšrocības. 

Papildus tradicionālajai strīdu izšķiršanai tiesas ceļā patērētāji un uzņēmumi dažās dalībvalstīs 
var savas prasības iesniegt tā dēvētajām alternatīvas strīdu izšķiršanas (“ADR”) shēmām. 
Termins “alternatīva strīdu izšķiršana” attiecas uz ārpustiesas procedūrām, piemēram, 
samierināšanu, mediāciju, šķīrējtiesu, sūdzību izskatīšanas padomi. Šajā ietekmes 
novērtējumā (IN) ADR attiecas uz strīdu izšķiršanu starp patērētājiem un tirgotājiem (B2C) 
saistībā ar tirgotāju preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu. ADR shēmu mērķis ir risināt 
strīdus, kas izcēlušies starp pusēm, ar kādas struktūras (piem., samierinātāja, mediācijas, 
ombuda, sūdzību izskatīšanas padomes u.c.) starpniecību. ADR neattiecas uz strīdu izšķiršanu 
iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmās, ko izveidojuši uzņēmumi. ADR shēmas, kuras 
paredzētas, lai risinātu strīdus starp patērētājiem un tirgotājiem, izmantojot tiešsaistes 
procedūru, sauc par tiešsaistes strīdu izšķiršanas (“ODR”) shēmām, un tās varētu būt 
efektīvs līdzeklis, jo īpaši risinot strīdus, kas saistīti ar tiešsaistes darījumiem. Tomēr pašlaik 
ODR vēl nav pietiekami plaši attīstīta1. 

Nepieciešamība uzlabot patērētāju piekļuvi tiesību aizsardzībai, izmantojot alternatīvas strīdu 
izšķiršanas shēmas, ir jāapsver ES līmenī. Šajā analīze pilnībā ņemts vērā dažādais ADR 
attīstības līmenis dalībvalstīs un dažādie esošo ADR shēmu veidi. Atšķirīgā valstu politika 
saistībā ar ADR shēmām (vai to trūkums) liecina, ka dalībvalstu vienpusēja rīcība nenodrošina 
risinājumu, kas būtu pieņemams patērētājiem un uzņēmumiem. Saskaņotu un efektīvu ADR 
shēmu trūkums dalībvalstīs arī mazina patērētāju uzticēšanos šādām ADR shēmām pārrobežu 
un tiešsaistes strīdu gadījumos, kuru risināšanai piekļuve ADR/ODR procedūrām joprojām ir 

                                                 
1 ODR var pastāvēt arī tādu strīdu risināšanai, kas radušies starp tirgotājiem (B2B), taču šajā ietekmes 

novērtējumā šāda ODR nav iekļauta kā ADR. Kā B2B ODR piemēru var uzskatīt Čehijas šķīrējtiesas 
dienestu (www.adr.eu), kas palīdz zīmolu un preču zīmju īpašniekiem, domēna nosaukuma 
reģistrētājiem un reģistrācijas firmām visā pasaulē atrisināt strīdus, izmantojot tiešsaistes procedūru. 

http://www.adr.eu/
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ļoti ierobežota. Konstatēto ADR un ODR problēmu pārrobežu aspekts ir tieši saistīts ar 
situāciju attiecīgajā valstī. Tātad, lai uzlabotu pārrobežu ADR, ir jāuzlabo valstu ADR.  

Ietekmes novērtējumā uzmanība vērsta vienīgi uz ārpustiesas strīdu izšķiršanas jomu. Tā 
mērķis ir analizēt virkni politikas risinājumu, lai uzlabotu patērētāju tiesību aizsardzību, 
izmantojot ADR un ODR. Citi esošie instrumenti, kas paredzēti, lai uzlabotu patērētāju tiesību 
piemērošanu iekšējā tirgū, izmantojot tiesas līdzekļus un izpildes nodrošināšanas pasākumus, 
neietilpst šā ietekmes novērtējuma darbības jomā. 

2. PROBLĒMAS FORMULĒJUMS 

Būtiska daļa Eiropas patērētāju, iegādājoties preces un pakalpojumus iekšējā tirgū, saskaras ar 
problēmām. 2010. gadā to varēja apgalvot par apmēram vienu piekto daļu Eiropas patērētāju2. 
Lai gan saskaņā ar tiesību aktiem nodrošinātais patērētāju aizsardzības līmenis ir samērā 
augsts, problēmas, ar kurām saskaras patērētāji, bieži paliek neatrisinātas. Tiek lēsts, ka 
zaudējumi, kas Eiropas patērētājiem radušies attiecībā uz problēmām ar iegādātajām precēm 
un pakalpojumiem, varētu atbilst 0,4 % no ES IKP. Šis skaitlis ietver zaudējumus, ko cietuši 
Eiropas patērētāji saistībā ar pārrobežu iepirkšanos, kas tiek lēsti robežās no 500 miljoniem 
euro līdz 1 miljardam euro3. 

Analīzē ir noteiktas četras galvenās nepilnības, kas kavē ADR efektivitāti. Trūkumi ADR 
aptvērumā, zema informētība un nepietiekama ADR shēmu kvalitāte  

Eiropas patērētājiem nav vienāda līmeņa piekļuves kvalitatīvām ADR shēmām Eiropas 
Savienībā. Neskatoties uz to, ka pastāv aptuveni 750 valstu ADR shēmas, joprojām ir 
vērojamas nepilnības gan ģeogrāfiskā, gan nozaru ziņā. Turklāt detalizētas informācijas 
trūkums patērētājiem ir ievērojams šķērslis ADR izmantošanā. Uzņēmumi patērētājiem reti 
sniedz informāciju par kompetentām ADR shēmām, kas varētu izskatīt radušos strīdus 
situāciju vai nu tirdzniecības vietā, vai pēc pārdošanas. Visbeidzot, ADR shēmās ne vienmēr 
tiek ievēroti pamatprincipi, piemēram, pārredzamība, objektivitāte un efektivitāte, kā noteikts 
divos Komisijas ieteikumos, attiecīgi 1998. un 2001. gadā. 

ODR pārrobežu e-komercijas darījumi  

ADR aptvēruma trūkums dalībvalstīs visā Eiropas Savienībā rada problēmas saistībā ar 
efektīvu strīdu izšķiršanu saistībā ar e-komercijas darījumiem. 2010. gadā vairāk nekā puse 
sūdzību (56,3 %), ko saņēma ECC-Net, bija saistītas ar e-komercijas darījumiem, no kuriem 
mazāk nekā 9 % varēja attiecināt uz ADR shēmu citā dalībvalstī. Tikai dažas esošās ADR 
shēmas sniedz iespēju izskatīt visu procesu tiešsaistē. Visa procesa risināšana tiešsaistē ļautu 
ietaupīt laiku un atvieglotu saziņu starp pusēm. 

                                                 
2 EB 342, 169. lpp. 
3 Pieņemot, ka privātpersonu zaudējumu apjoms ir līdzīgs gan attiecībā uz iekšzemes pirkumiem, gan – 

pārrobežu pirkumiem, tiek lēsts, ka zaudējumi, ko cietuši ES patērētāji saistībā ar pārrobežu 
iepirkšanos, ir robežās no 500 miljoniem euro līdz 1 miljardam euro. Šo pieņēmumu apstiprina arī fakts, 
ka, salīdzinot iekšzemes un pārrobežu pircēju tāliepirkšanās pieredzi, šķiet, ka konstatētās problēmas 
ievērojami neatšķiras. 16 % pircēju saskārušies ar citās ES valstīs iegādāta ražojuma novēlotu piegādi, 
savukārt 18 % pircēju novēloti piegādāti viņu valstī iegādāti ražojumi.  
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3. SUBSIDIARITĀTE UN ES RĪCĪBAS NEPIECIEŠAMĪBA  

Patērētāju aizsardzība ietilpst dalītās kompetences jomā starp ES un dalībvalstīm. Kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 169. pantā, ES veicina cita starpā patērētāju 
ekonomisko interešu aizsardzību, kā arī atbalsta viņu tiesības gūt informāciju un izglītību, lai 
aizstāvētu savas intereses. ADR/ODR iniciatīva, kuras pamatā ir LESD 114. pants, palīdzēs 
sasniegt šos mērķus saistībā ar pareizu iekšējā tirgus darbību, vienlaikus ievērojot 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principus. 

Kā tika apliecināts visu ieinteresēto personu dažādajos viedokļos, kas tika izteikti 
sabiedriskajā apspriešanā un diskusijās, patērētāju alternatīvajām strīdu izšķiršanas (ADR) un 
tiešsaistes strīdu izšķiršanas (ODR) iespējām ir būtiska nozīme, lai sniegtu atbalstu 
patērētājiem un uzņēmumiem un lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību. 

Divpadsmit gadus pēc Komisijas izstrādātajiem ieteikumiem par patērētāju ADR shēmām 
pašreizējās situācijas analīze liecina, ka pasākumi, kas veikti tikai valstu līmenī, nav 
nodrošinājuši pietiekamu ADR aptvērumu. Vairāki trūkumi joprojām kavē ADR shēmu 
efektīvu darbību, un labi funkcionējošas un pieejamas ODR shēmas pārrobežu e-komercijas 
darījumiem vēl joprojām nav pietiekami attīstīta. Tādēļ Eiropas patērētājiem nav vienāda 
līmeņa piekļuves ADR shēmām visā Eiropas Savienībā. Tāpat arī visās mazumtirdzniecības 
tirgus nozarēs patērētājiem netiek nodrošināta nepieciešamā informācija par ADR. Ja ADR 
izstrāde tiks atstāta vienīgi dalībvalstu pārziņā, kvalitatīvas ADR shēmas joprojām nebūs 
pieejamas dažās mazumtirdzniecības tirgus nozarēs un dažos ES ģeogrāfiskajos reģionos. 
Šādā gadījumā patērētāju un uzņēmumu informētības līmenis saglabāsies zems, savukārt 
dalībvalstis veiks valstu ADR pārraudzību pēc brīvprātības principa. Visbeidzot, nebūs nekādu 
garantiju, ka ADR/ODR shēmās tiek ievēroti galvenie principi, kas nodrošina to kvalitāti. Šī 
nepietiekamā un fragmentārā ADR attīstība ES ir pretrunā ar LESD mērķiem, jo tā apdraudētu 
iekšējā tirgus darbību vai radītu tai jaunus šķēršļus, radītu nevienlīdzīgu patērētāju tiesību 
aizsardzību ES un mainīgus tirdzniecības apstākļus uzņēmējdarbībai. Turklāt bez labi 
funkcionējošas iekšzemes ADR sistēmas, kas būtu pārrobežu ADR pamatā, netiks panākta 
tādas efektīvas un lietderīgas ADR izveide, kura paredzēta, lai risinātu pārrobežu strīdus 
situācijas. 

Efektīvu ADR/ODR iespēju trūkums ierobežo šā strīdu izšķiršanas līdzekļa iespējas un rada 
situāciju, kurā patērētāju strīdu izskatīšanas efektivitāte dažādās dalībvalstīs nav vienmērīga, 
jo īpaši attiecībā uz pārrobežu strīdiem. Šī situācija mazina patērētāju uzticēšanos pārrobežu 
iepirkšanās iespējām. Gan uzņēmumi,4 gan patērētāji skaidri norāda, ka bažas par iespējamām 
tiesību aizsardzības problēmām citā dalībvalstī, viņus attur no pārrobežu pārdošanas un 
pirkšanas, un tādējādi tie nevar pilnībā izmanot iekšējā tirgus iespējamās priekšrocības5. Īpaša 
uzmanība jāpievērš tam, lai palielinātu patērētāju uzticību iekšējam tirgum un lai nodrošinātu 
vienādus konkurences apstākļus uzņēmumiem visās dalībvalstīs. 

                                                 
4 Īpaši attiecībā uz MVU, jo to ierobežotās administratīvās spējas neļauj tiem iesniegt prasības, 

izmantojot juridiskus instrumentus. Tādas vienkāršas strīdu risināšanas iespējas kā ADR pieejamība 
varētu novērst mazo un vidējo uzņēmumu bažas. 

5 Tiek ziņots, ka viens no 20 patērētājiem sastopas ar problēmām, iegādājoties preces vai pakalpojumus 
citās valstīs, savukārt 59 % tirgotāju atzīmējuši, ka būtisks šķērslis to pārrobežu tirdzniecībai ir 
potenciāli lielākas izmaksas, kas rodas, risinot pārrobežu sūdzības un strīdus situācijas salīdzinājumā ar 
vietējām. 
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Turklāt, neraugoties uz pašreizējo pārrobežu e-komercijas darījumu nelielo daudzumu, 
dalībvalstīs strauji pieaug digitālais mazumtirdzniecības tirgus6. Tādējādi vienkārša, lēta un 
efektīva ārpustiesas tiesību aizsardzības līdzekļa nodrošināšana patērētājiem un tirgotājiem 
kļūst pat vēl vajadzīgāka, lai varētu veikt tiešsaistes darījumus pāri robežām. Rīcība 
dalībvalstu līmenī nebūs pietiekama, lai rastu ES mēroga strīdu tiešsaistes izšķiršanas 
risinājumu, kas, kā norādīts digitalizācijas programmā, ir būtisks instruments, lai veicinātu e-
komerciju.  

Izvirzītos mērķus labāk var sasniegt ar ES līmeņa pasākumiem to ietekmes un mēroga dēļ. Ja 
visās dalībvalstīs tiktu noteikti kopīgi principi un kritēriji attiecībā uz ADR shēmām, tas radītu 
nepārprotamas priekšrocības, lai patērētāju strīdus varētu risināt efektīvāk un atbilstošāk gan 
attiecībā uz iekšzemes, gan pārrobežu darījumiem. Tādējādi varētu nodrošināt, ka Eiropas 
Savienībā ADR/ODR attīstītos viendabīgākā veidā. 

Vienpusējas darbības dalībvalstu līmenī patērētājiem un tirgotājiem nevar pietiekami labi 
nodrošināt iepriekš minētās priekšrocības. Nekoordinēti centieni tikai dalībvalstu līmenī 
varētu izraisīt ADR turpmāku sadrumstalotību, kas savukārt veicinātu nevienlīdzīgu 
izturēšanos pret patērētājiem un tirgotājiem iekšējā tirgū un radītu situāciju, ka ES tiek 
piemēroti atšķirīgi patērētāju tiesību aizsardzības līmeņi. 

4. POLITIKAS MĒRĶI  

Vispārējie mērķi ir šādi: i) uzlabot iekšējā mazumtirdzniecības tirgus darbību, tostarp digitālo 
mazumtirdzniecības tirgu; ii) panākt augsta līmeņa patērētāju tiesību aizsardzību; iii) dot 
iespēju patērētājiem un tirgotājiem atrisināt savus strīdus efektīvā veidā. Šajā tabulā ir 
aprakstīti konkrētie un darbības mērķi.  

                                                 
6 Laikā no 2004. līdz 2010. gadam ievērojami pieauga (no 22 % līdz 37 %) to privātpersonu procentuālā 

daļa, kas ES 25 valstīs pasūtīja preces vai pakalpojumus internetā, jo īpaši AK, Luksemburgā, Vācijā, 
Nīderlandē, Francijā un Ziemeļvalstīs, kur 45 % līdz 65 % interneta lietotāju iepērkas tiešsaistē. 
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Konkrētie mērķi Darbības mērķi 

ADR aptvērums, informācija un kvalitāte 

Nodrošināt piekļuvi ADR shēmām, lai veicinātu 
ārpustiesas strīdu izšķiršanas iespējas starp 
patērētājiem un tirgotājiem iekšzemes un 
pārrobežu strīdus situācijās. 

• Palielināt iekšzemes un pārrobežu patērētāju 
strīdu īpatsvaru, kas atrisināti, izmantojot ADR 
shēmas. 

• Samazināt neatrisināto patērētāju problēmu 
skaitu saistībā ar iegādātajām precēm vai 
pakalpojumiem valstu līmenī un pārrobežu 
gadījumos. 

Nodrošināt, lai patērētāji un uzņēmumi būtu 
informēti par ADR shēmu pastāvēšanu.  

• Nodrošināt, lai patērētāji saņemtu informāciju 
par ADR shēmām, kuru kompetencē ir izskatīt 
radušās strīdus situācijas, jo īpaši pārrobežu 
situācijas. 

• Nodrošināt, lai patērētājiem un uzņēmumiem 
tiktu sniegta vispārēja informāciju, kas saistīta 
ar ADR shēmām un to izmantošanu, jo īpaši 
pārrobežu situācijās.  

Nodrošināt, lai ADR shēmas patērētājiem un 
uzņēmumiem piedāvātu kvalitatīvus 
pakalpojumus. 

• Nodrošināt, lai ADR shēmas uzņēmumiem un 
patērētājiem piedāvātu objektīvus 
pakalpojumus. 

• Nodrošināt, lai ADR shēmas uzņēmumiem un 
patērētājiem piedāvātu kompetentu un 
pārredzamu pakalpojumu. 

• Nodrošināt, lai ADR shēmas sniegtu efektīvus 
pakalpojumus. 

• Nodrošināt, lai ADR shēmas tiktu regulāri 
pārraudzītas. 

Strīdu izšķiršana tiešsaistē (ODR) attiecībā uz pārrobežu e-komercijas darījumiem 
Nodrošināt, lai patērētāji un uzņēmumi varētu 
paļauties uz mehānismu, kas paredzēts, lai 
atrisinātu pārrobežu e-komercijas strīdu 
situācijas tiešsaistē.  

• Sniegt patērētajiem un uzņēmumiem iespēju 
izskatīt visus pārrobežu e-komercijas strīdus 
tiešsaistē un ārpustiesas ceļā, nodrošinot tīmeklī 
balstītu instrumentu ES līmenī.  

• Lai veicinātu tīmeklī balstītās sistēmas 
efektivitāti, izstrādāt kopīgus kritērijus tās 
izveidei.  

5. POLITIKAS RISINĀJUMI UN TO ANALĪZE 

Turpmākajā tabulā ir apkopoti politikas risinājumi, kas tika apzināti problēmu risināšanai abās 
jomās. 
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5.1. ADR aptvērums, informācija un kvalitāte 

1. risinājums ES mērogā netiek veiktas nekādas darbības (atsauces scenārijs). 

2. risinājums Nesaistošs juridisks instruments, kas paredzēts, lai veicinātu kvalitatīvu ADR 
shēmu izstrādi visu iekšzemes un pārrobežu patērētāju strīdu risināšanai, lai 
mudinātu uzņēmumus sniegt patērētājiem informāciju par ADR shēmu, kuras 
kompetencē ir izskatīt attiecīgo strīdus situāciju, un lai aicinātu ADR shēmas 
līdzdarboties esošos konkrētu nozaru ADR ES tīklos.  

3. risinājums  Saistošs juridisks instruments, lai nodrošinātu, ka patērētāji visas iekšzemes un 
pārrobežu strīdus situācijas var iesniegt izskatīšanai kvalitatīvās ADR shēmās, 
kuras sniedz arī tiešsaistes pakalpojumus; ka patērētāji saņem informāciju par 
ADR shēmām, kuru kompetencē ir risināt attiecīgo strīdus situāciju, un ka ADR 
shēmas līdzdarbojas pašreizējos konkrētu nozaru ADR ES tīklos. 

4. risinājums Saistošs juridisks instruments, ar ko izveido ES modeli kvalitatīvām valstu ADR 
shēmām visu iekšzemes un pārrobežu patērētāju strīdus situāciju risināšanai, 
tostarp attiecībā uz pirkumiem tiešsaistē. Šis juridiskais instruments arī 
nodrošinās, ka patērētāji saņem informāciju par ADR shēmu, kuras kompetencē 
ir risināt attiecīgo strīdus situāciju, un ka tiek izveidoti konkrētu nozaru ADR 
shēmu ES tīkli. 

5.2. Strīdu izšķiršana tiešsaistē (ODR) attiecībā uz pārrobežu e-komercijas darījumiem 

1. risinājums ES mērogā netiek veiktas nekādas darbības (atsauces scenārijs)  

2. risinājums Nesaistošs juridisks instruments, kas paredzēts, lai ES tīklam pievienotu valstu ADR 
shēmas, kas risina pārrobežu e-komercijas strīdus tiešsaistē.  

3. risinājums Saistošs juridisks instruments, ar ko izveido ES sistēmu, kuras darbības pamatā būtu 
patērētājiem tieši pieejama tīmekļa platforma, kas tiks balstīta uz valstu ADR shēmām 
un ko varēs izmantot pārrobežu e-komercijas strīdu izšķiršanai tiešsaistē (ODR); un 
noteikt kopējus kritērijus šīs tīmekļa platformas darbībai. 

4. risinājums Saistošs juridisks instruments, ar ko izveido vienotu ES iestādi, kas nodarbojas ar 
pārrobežu e-komercijas strīdu risināšanu tiešsaistē. 

6. RISINĀJUMU UN TO IETEKMES SALĪDZINĀJUMS 

Ar problēmjomām saistītie politikas risinājumi tika vērtēti 0 līdz 5 punktu sistēmā, izmantojot 
efektivitātes, lietderības un saskaņotības kritērijus. Turpmākajā apkopojošajā tabulā ir iekļauts 
katras divu risinājumu kombinācijas saņemtais punktu skaits atkarībā no atbilstības kritērijiem 
(efektivitāte, lietderība, saskaņotība). Galīgie rezultāti rāda, kādā mērā katra divu risinājumu 
kombinācija palīdzēs sasniegt politikas mērķus.  
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Kumulatīvā ietekme 
(efektivitāte, lietderība, 
saskaņotība)  

Strīdu izšķiršana tiešsaistē attiecībā uz pārrobežu e-komercijas darījumiem  

ADR aptvērums, 
informācija un kvalitāte 

1. politikas 
risinājums 

2. politikas 
risinājums 

3. politikas 
risinājums 

4. politikas 
risinājums 

1. politikas risinājums 0 3 5 7 

2. politikas risinājums 3 6 6 8 

3. politikas risinājums 6 9 15 11 

4. politikas risinājums 8 8 13 12 

Analizējot tabulā sniegtos rezultātus, var secināt, ka, izvēloties to risinājumu kombināciju, 
kuros nav paredzēta rīcība ES līmenī, saglabāsies atsauces scenārijs (status quo), un līdz ar to 
konstatētās problēmas netiks risinātas. Risinājumu kombinācija, kurā konstatēto problēmu 
risināšanas nolūkā paredzēts pieņemt nesaistošus tiesību instrumentus, nav nedz efektīva, ne 
lietderīga. Līdz ar to patērētāju problēmas joprojām netiks atrisinātas, un zaudējumi iekšējā 
tirgū paliks neatgūti. Nav arī gaidāms, ka jauns ieteikums sniegs pievienoto vērtību, lai 
risinātu pašreizējās problēmas.  

Risinājumu kombinācija, kurā paredzēts pieņemt saistošus juridiskus instrumentus, saskaņā ar 
kuriem jāizveido ADR shēmas, kas arī varētu izskatīt strīdus tiešsaistē un būtu pieejamas 
tautsaimniecības nozarēs, kur šobrīd šādu shēmu nav (ADR 3. variants), nodrošinās pilnīgu 
ADR aptvērumu. Pilnīga ADR aptvēruma izveides rezultātā tiks radīts nepieciešamais satvars, 
uz kā pamata tīmeklī balstīta ES sistēma varētu efektīvi risināt strīdus saistībā ar pārrobežu e-
komercijas darījumiem (ODR 3. risinājums). Tādēļ šī risinājumu kombinācija piedāvās 
efektīvākos un lietderīgākos līdzekļus, lai uzlabotu iekšzemes un pārrobežu strīdu risināšanas 
iespējas.  

Risinājumu kombinācija, kas paredz augsta līmeņa ADR un ODR jomas saskaņošanu 
(4. risinājums), nodrošinātu pilnīgu aptvērumu, bet tas nebūtu samērojams ar vispārējās 
iniciatīvas mērķiem. To arī apstiprina atbildes, kas sniegtas sabiedriskajā apspriešanā un 
divpusējās apspriedēs, ko Komisijas dienesti rīkoja ar dalībvalstīm. Turklāt vienotas ES ODR 
iestādes izveidošana padarītu liekas tās ADR shēmas, kas pašreiz pastāv dalībvalstu līmenī un 
risina strīdus tiešsaistē. Visbeidzot, veicot šādās pārmaiņās, netiktu ņemta vērā situācija 
valstīs, un tās būtu nesamērīgas, jo nozīmētu spēcīgu ES intervenci “no augšas uz leju”, kas 
arī Eiropas Savienībai radītu nevajadzīgas izmaksas.  

Jāsecina, ka izvirzītos mērķus vislabāk iespējams sasniegt ar atsevišķiem, bet savstarpēji 
papildinošiem instrumentiem. Vēlamais risinājums ir divu šādu politisko risinājumu 
kombinācija: 

(1) pamatdirektīva, kas paredzēta, lai nodrošinātu, ka patērētāji visus iekšzemes un 
pārrobežu strīdus var iesniegt izskatīšanai kvalitatīvās ADR shēmās, kuras 
sniedz arī tiešsaistes pakalpojumus; ka tie saņem informāciju par ADR shēmu, 
kuras kompetencē ir risināt attiecīgo strīdu, un ka ADR shēmas līdzdarbojas 
pastāvošos konkrētu nozaru ADR ES tīklos (3. risinājums). Tā būtu saistoša 
dalībvalstīm, vienlaikus ļaujot tām izvēlēties attiecīgo veidu un metodes (kā 
“novērst trūkumus”), un 

(2) regula, ar ko izveido ES sistēmu, kuras darbības pamatā būtu patērētājiem tieši 
pieejama tīmekļa platforma, kura tiktu balstīta uz valstu ADR shēmām un kuru 
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varētu izmantot pārrobežu e-komercijas strīdu izšķiršanai tiešsaistē (ODR); un 
ar ko nosaka kopējus kritērijus šīs tīmekļa platformas darbībai (3. risinājums). 

6.1. Vēlamākā risinājuma ietekme 

Vēlamais risinājums dos būtiskus ieguvumus patērētājiem.  

Patērētāji varēs iesniegt visas savas strīdus situācijas izskatīšanai ADR shēmai (neatkarīgi no 
uzņēmējdarbības nozares, pirkuma iegādes veida vai valsts, kurā ražojums vai pakalpojums 
iegādāts). Turklāt patērētājiem būs garantija, ka visas ADR shēmas ir pārredzamas un spēj 
atrisināt attiecīgos strīdus efektīvi un taisnīgi, tādējādi viņi jutīsies labāk nodrošināti un 
ieguvuši lielākas tiesības vērsties ADR. Rezultātā tiks iesniegts un atrisināts lielāks skaits 
patērētāju prasību. Atgūtos zaudējumus pēc tam varēs atkārtoti izmantot iekšējā tirgū, lai 
iegādātos preces un pakalpojumus. Tāpat, ieviešot kvalitatīvu ADR, radīsies būtiski 
ietaupījumi, kas veidos aptuveni 0,17 % no ES IKP. Patērētāji saņems informāciju, kurā ADR 
struktūrā vērsties strīdus situācijā ar tirgotāju jautājumos, kas skar visu veidu līgumus un 
tirdzniecības dokumentus (piemēram, kvītis, rēķini). Līdz ar to ADR kļūs plaši pazīstama 
patērētājiem, un informētības līmenis ievērojami pieaugs.  

Vispārējā ietekme uz uzņēmumiem būs samērīga. Uzņēmumiem radīsies vairākas izmaksas, 
proti: i) uzņēmumiem var prasīt izveidot un daļēji vai pilnībā finansēt ADR shēmas nozarēs, 
kur to nav. Saistītās izmaksas būs atkarīgas no nozares, saņemtajiem apstrīdētajiem 
jautājumiem un valsts. Dalībvalstis, kuras tiks ietekmētas visvairāk, būs tās, kurās ir maz 
ADR shēmu vai to nav vispār. Tomēr uzņēmumu izmaksas saistībā ar pienākumu par pilnīgu 
aptvērumu nav tieši saistītas ar esošo ADR aptvērumu tajā dalībvalstī, kurā tie ir reģistrēti. Lai 
ADR aptvērums būtu pilnīgs, uzņēmumiem nebūs nepieciešamības sistemātiski izveidot īpašu 
ADR shēmu katrai mazumtirdzniecības nozarei. Tā vietā dalībvalstis pašas vai sadarbībā ar 
uzņēmumiem var nolemt izveidot vienu vai reziduālu pārnozaru struktūru, lai “novērstu 
trūkumus” savā teritorijā. Turklāt ir jāatzīmē, ka uzņēmumu sniegts finansējums ADR 
shēmām jau ir ierasta prakse daudzās nozarēs un dalībvalstīs; ii) uzņēmumiem būs jāpiemēro 
savi līgumi un tirdzniecības dokumenti, iekļaujot informāciju par attiecīgajiem ADR shēmām. 
Tas uzņēmumiem radīs zināmas izmaksas, kas būs vienreizējas, aptuveni 771 miljona euro 
apmērā visā ES (jeb EUR 254 katram uzņēmumam). 

No otras puses, ja uzņēmumi, tostarp MVU, tiesvedības procedūru vietā izmantos ADR, gadā 
tie ietaupīs no 1,7 miljardiem līdz 3 miljardiem euro, vienlaikus ietaupot 258 dienas. Turklāt 
tie uzlabos sava uzņēmuma reputāciju patērētāju skatījumā un lielā mērā atrisinās jautājumus, 
lai novērstu risku savai reputācijai, izrādot gatavību risināt strīdus situācijas par pieejamām 
izmaksām un viegli pieejamā veidā. Tādēļ pilnīgs visu tiešsaistē un bezsaistē pārdodamo 
iekšzemes un pārrobežu preču un pakalpojumu aptvērums dos iespēju uzņēmumiem izmantot 
ADR. Tas ļaus izvairīties no ilgstošām un dārgām tiesas procedūrām un saglabāt savu biznesa 
reputāciju. Tādējādi uzņēmumi, un jo īpaši MVU, būs motivēti pilnveidot arī savas iekšējās 
sūdzību izskatīšanas sistēmas, kas nodrošinās kvalitatīvāku konkurenci. Rezultātā uzņēmumi 
aktīvāk piedāvās ražojumus un pakalpojumus tiešsaistē.  

Tāpat arī ietekme uz dalībvalstīm būs samērīga. Dalībvalstīm radīsies izmaksas jaunu ADR 
struktūru izveidei un to darbības uzsākšanai, kuras tām būs jāsedz daļēji vai pilnībā (atkarībā 
no tā, vai ADR finansēs no publiskā vai privātā sektora līdzekļiem vai no abu šo sektoru 
līdzekļiem). Attiecīgās īstenošanas izmaksas līdzināsies tām izmaksām, kas iepriekš 
aprakstītas attiecībā uz uzņēmumiem. Dalībvalstīm būs iespēja izpildīt saistības, lai 
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nodrošinātu pilnīgu aptvērumu, izmantojot vairākus risinājumus. Dalībvalstīm arī radīsies 
papildu izmaksas saistībā ar ziņošanu par ADR shēmu attīstību. 

Būtu jāapsver arī ietekme uz ES budžetu. ES segs izmaksas, kas nepieciešamas, lai izveidotu 
tīmeklī balstītu sistēmu tādu strīdu risināšanai, kas saistīti ar pārrobežu e-komercijas 
darījumiem, un sniegs īpašas zināšanas, kas vajadzīgas attiecībā uz Eiropas Patērētāju centru 
(ECC) tīklu. Ņemot vērā pašreizējās ADR shēmas, kas nodarbojas ar strīdu risināšanu 
tiešsaistē, kā arī līdzīgus ES instrumentus, tīmeklī balstītas sistēmas izveidei nepieciešamais 
budžets ir paredzams aptuveni 2 miljonu euro apmērā un tās ikgadējās uzturēšanas un 
ekspluatācijas izmaksas sasniegs aptuveni EUR 300 000.  

Visbeidzot, ES intervences darbības joma ir ierobežota, lai veiktu tikai obligāti nepieciešamas 
darbības noteikto mērķu sasniegšanai. Pamatdirektīva par ADR attīstību un regula, ar ko 
izveido ODR sistēmu, ES līmenī būs visefektīvākie līdzekļi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus ar 
salīdzinoši viszemākajām izmaksām. Rīcība ES līmenī ņem vērā esošās valstu ADR shēmas. 
Vēlamā risinājuma radītais slogs uzņēmumiem un dalībvalstīm ir vissamērīgākais, jo mērķi 
tiks sasniegti ar zemākajām izmaksām, izvairoties no izdevumu dubultošanās vai lieka 
administratīvā sloga. Jāsecina, ka vēlamajā risinājumā ir ievērots proporcionalitātes princips. 

7. SECINĀJUMS/PĀRRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA 

Ierosinātajām likumdošanas iniciatīvām būtu jāietver noteikums, ar ko nosaka prasību sniegt 
ziņojumu par iniciatīvas īstenošanu un tās atbilstību un efektivitāti mērķu sasniegšanā. Turklāt 
tiks izmantoti vairāki pārraudzības rādītāji, lai novērtētu gūtos panākumus iniciatīvu mērķu 
sasniegšanā. Šajos rādītājos tiks iekļauts ADR lietu skaita pieaugums un to patērētāju un 
tirgotāju skaits, kas veic pārrobežu iepirkšanos vai pārdošanu tiešsaistē; informētības līmeņa 
uzlabošanās, to uzņēmumu skaita palielināšanās par 20 % līdz 2020. gadam, kuri būs gatavi 
pārdot savas preces tiešsaistē citās dalībvalstīs, un to patērētāju skaita pieaugums par 10 % 
līdz 2020. gadam, kuri būs gatavi iegādāties preces tiešsaistē no citas dalībvalsts; kā arī ADR 
shēmu atbilstības līmenis kvalitātes principiem. 


