
PA\854380LV.doc PE456.844v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2011/2013(INI)

25.1.2011

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Juridiskajai komitejai

par politikas risinājumiem virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem 
un uzņēmumiem
(2011/2013(INI))

Atzinumu sagatavoja(*): Hans-Peter Mayer

(*) Komiteju iesaistīšanas procedūra – Reglamenta 50. pants



PE456.844v01-00 2/4 PA\854380LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\854380LV.doc 3/4 PE456.844v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā līgumtiesības ir valsts līmeņa regulējuma būtiskākais elements attiecībā uz 
uzņēmumu un patērētāju izturēšanos tirgos, kur tie veic darījumus; tā kā 27 dažādu 
tiesību sistēmu un risku un izmaksu dēļ, ko rada pārrobežu darījumi, saglabājas iekšējā 
tirgus sadrumstalotība;

B. tā kā, izstrādājot vienotas Eiropas līgumtiesības, labumu jo īpaši gūtu patērētāji, jo viņi 
varētu pilnā apmērā izmantot iekšējā tirgus priekšrocības;

C. tā kā Komisija tās Zaļajā grāmatā1 piedāvā vairākas iespējas tāda tiesību akta 
izstrādāšanai, kas reglamentētu Eiropas līgumtiesības, lai varētu palīdzēt ES atlabt no 
ekonomiskās krīzes, paplašināt uzņēmējdarbību un nostiprināt iedzīvotāju uzticēšanos 
iekšējam tirgum;

D. tā kā sarunas par Patērētāju aizsardzības direktīvu2 parādījušas saskaņošanas 
uzsākšanas grūtības un koncepcijas robežas līgumtiesību jomā, tomēr pilnībā 
neatsakoties no kopīgiem centieniem augsta līmeņa patērētāju aizsardzības standartu 
noteikšanā Eiropā;

E. tā kā šā procesa rezultātā Eiropas likumdevējam formāli jāpieņem labi pārdomātas un 
vajadzības gadījumā grozītas Eiropas līgumtiesības, lai šim procesam piešķirtu 
politisku likumību un atbalstu, 

1. atzinīgi vērtē debates par Zaļo grāmatu un vēlas, lai Komisijas kompetentie 
departamenti veiktu šo debašu rezultātu pamatīgu analīzi;

2. uzskata, ka fakultatīvu Eiropas līgumtiesību izstrādāšana varētu būt nozīmīgs 
ieguvums iekšēja tirgus labākai darbībai un ka Parlamentam un Padomei beigu beigās 
vajadzētu būt atbildīgiem par šā tiesību akta juridisko formu un materiāltiesisko 
apjomu;

3. uzskata, ka Eiropas līgumtiesības ir vienots un papildu piedāvājums, lai reglamentētu 
pārrobežu līgumu slēgšanu, atstājot dalībvalstu ziņā jautājumu, vai šīs tiesības 
piemērot arī attiecībā uz valsts iekšienē slēdzamajiem līgumiem;

4. ir pārliecināts, ka vienotas Eiropas līgumtiesības uzlabos iekšējā tirgus spēju darboties, 
tomēr neskarot  dalībvalstīs spēkā esošās līgumtiesības;

5. uzskata, ka tiesību akta, kurš regulētu līgumu slēgšanu starp uzņēmumiem (B2B) un 
līgumus starp patērētājiem uz uzņēmumiem (B2C), juridiskais pamats ir Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 114., 169. vai 352. pants; 

                                               
1 COM(2010)0348.
2 COM(2008)0614.
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6. konstatē, ka līgumtiesībās būtu jācenšas panākt atšķirīgu regulējumu attiecībā uz B2B 
un B2C līgumiem, tādējādi respektējot  atsevišķu valstu tiesību sistēmās nostiprinātās 
tradīcijas un īpašu uzmanību pievēršot vājākā darījuma partnera, proti, patērētāja 
aizsardzībai;

7. uzsver, cik svarīgi ir atvieglot e–tirdzniecību Eiropas Savienībā, jo šī tirdzniecība 
atšķirīgo valsts līgumtiesību sistēmu dēļ ir nepietiekami attīstīta, un uzņēmumi un 
patērētāji to pilnīgi pareizi uzskata par iespējamu izaugsmes dzinējspēku nākotnē; 

8. norāda, ka daudzos Eiropas līmenī spēkā esošos noteikumos jau ir iekļauti atsevišķi 
patērētāju līgumtiesību elementi, un būtu lietderīgi tos apvienot vienā Eiropas 
līgumtiesību aktā; turklāt norāda, ka šie jau spēkā esošie noteikumi apstiprina 
nepieciešamību izveidot skaidri strukturētu un patērētājiem viegli atpazīstamu vienotu 
režīmu;

9. uzskata, ka Eiropas līgumtiesībās būtu jākoncentrējas uz līguma principiem, bet 
attiecībā uz līgumiem, kurus slēdz patērētāji, būtu lietderīgi īpašu uzmanību pievērst 
pirkuma līgumiem un attiecīgā gadījumā pakalpojumu un uzņēmuma līgumiem, bet 
tiesību akta vispārīgajā daļā iekļaut noteikumus, kas nosaka līguma definīciju, 
reglamentē pušu pienākumus pirms līguma noslēgšanas, līguma stāšanos spēkā, 
pārstāvību, spēkā neesamības pamatus, līguma interpretēšanu, līguma īstenošanu, 
tiesības un pienākumus, kas izriet no līguma, jo īpaši tiesības prasīt līguma saistību 
izpildi, atteikuma tiesības, uzteikumu, noilgumu utt.

10. ir pārliecināts, ka tiesību akts būtu jāizstrādā izsvērtā veidā, sastādot to vienkārši, 
skaidri, pārredzami un lietotājiem saprotamā valodā, kā arī neiekļaujot tajā 
nekonkrētus juridiskus jēdzienus, lai to varētu labi saprast tieši Eiropas patērētāji, 
tomēr ņemot vērā ikviena līguma abu (vai vairāku) pušu iespējamās intereses;

11. norāda, ka patērētājiem nepārprotami jāizsaka piekrišana tam, ka tiek piemērotas 
Eiropas līmeņa tiesības, aizliedzot ieviest noteikumu, ka patērētājs to apstiprina 
klusējot, piemēram, ar darījumu vispārējo noteikumu un nosacījumu starpniecību;

12. uzskata, ka Eiropas līgumtiesībām B2C līgumu jomā jāparedz ļoti augsts patērētāju 
aizsardzības līmenis, tomēr, ja dalībvalstis nodrošina augstāku aizsardzības līmeni, 
tiesību akta pielikumā tas precīzi jānorāda;

13. uzsver, ka ikviena galīgā tiesību akta noslēdzošā pārbaude notiek pašā iekšējā tirgū; 
aicina Komisiju pārdomāt, kā vislabāk izvērtēt iespējamo pamatu, kas uzņēmējus un 
patērētājus mudinātu brīvprātīgi izmantot šīs līgumtiesības; uzsver nepieciešamību 
sagatavot noteikumus par tādas atbilstošas informācijas sniegšanu, kas raksturotu šo 
tiesību pastāvēšanu un to, kā tās ietekmētu potenciālos interesentus un iesaistītās puses 
(tostarp valstu tiesu iestādes).  


