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ĪSS PAMATOJUMS

1. Ievads

Eiropas Komisija 2011. gada 11. oktobrī lika priekšā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes 
regula par Vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem. Priekšlikuma mērķis ir nostiprināt 
iekšējo tirgu un uzlabot tā darbību, atvieglojot uzņēmumu un patērētāju starpā īstenoto 
pārrobežu tirdzniecību. Šo mērķi var sasniegt, pieņemot Vienotos Eiropas tirdzniecības 
noteikumus, proti, patstāvīgu un vienādu regulējumu, kurš saistībā ar preču pārdošanu un 
digitālo saturu ietvertu gan līgumtiesību, gan patērētāju aizsardzības noteikumus un kurš būtu 
jāuzskata par fakultatīvo līgumtiesību regulējumu līdztekus dalībvalsts līgumtiesībām.

Ņemot vērā tiesību akta priekšlikumu par patērētāju tiesību aizsardzību iekšējā tirgū iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai šajā jomā ir īpaši svarīga loma. Tāpēc šī komiteja 
ne tikai sniedz atzinumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 50. pantu „Komiteju 
iesaistīšanas procedūra” par atzinumu atbildīgajai Juridiskajai komitejai, bet daudzās jomās 
tai pat ir ekskluzīva kompetence. 

Tāpat kā par atzinumu atbildīgajā komitejā arī IMCO komitejā tiek iecelti divi atzinuma 
līdzsagatavotāji, kas ir cieši sadarbojušies atzinuma sagatavošanā (cita starpā ir īstenojuši 
publisku uzklausīšanu un ir uzdevuši pārbaudīt Komisijas veikto ietekmes novērtējuma 
kvalitāti). Tā kā abu atzinuma līdzsagatavotāju mērķi ir atšķirīgi, šis atzinuma projekts satur 
divus dokumentus: (1) kopīgie grozījumu priekšlikumi un (2) katra atzinuma līdzsagatavotāja 
atsevišķi iesniegtie grozījumu priekšlikumi. Turpmākajā tekstā tiek īsumā izklāstīti kopīgie 
grozījumu priekšlikumi. Turklāt abi atzinuma līdzsagatavotāji sniedz pamatojumu, balstoties 
uz sevis izvēlēto mērķi.

2. Kopīgo grozījumu priekšlikumu pamatojums

Normatīvs teksts, kurā ir noteiktas divu līguma partneru tiesības un pienākumi, būtu jāizstrādā 
pēc iespējas saprotami un precīzi. Tas jo īpaši attiecas uz patērētāju tiesību jomā pieņemtiem 
tiesību aktiem. Pēc iespējas būtu jānovērš dažādu traktējumu iespējas. Papildus tam ir 
jānodrošina atbilstība spēkā esošajiem noteikumiem, jo īpaši Patērētāju aizsardzības 
direktīvai. Līdz ar to atzinuma līdzsagatavotāji ierosināja pieņemt virkni grozījumu, ar kuriem 
ir precizēti izmantotie jēdzieni un koriģētas jau pieņemtās definīcijas. Kopīgus grozījumus 
ierosina arī attiecībā uz digitālo saturu un jēdziena „bez maksas” atbilstību līgumam un uz 
piedāvājumu veikt labojumus līguma izbeigšanas gadījumā.

3. Katra atzinuma līdzsagatavotāja atsevišķi iesniegto grozījumu pamatojums

a) Evelyne Gebhardt

Fakultatīvo instrumentu nepiemērotība patērētāju tiesību jomā

Atzinuma līdzsagatavotājai ir šaubas par Komisijas priekšlikuma kā tāda piemērotību. 
Patērētāju līgumtiesību jomā patērētājs asimetriskā informācijas sadalījuma dēļ patērētājs ir 
jāaizsargā īpaši un, slēdzot pirkuma līgumus, patērētājam ir jāvar paļauties uz augstu 
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patērētāju aizsardzības līmeni. Jo īpaši attiecībā uz pārrobežu tirdzniecību tiešsaistē Eiropas 
likumdevējam tāpēc, saskaņojot dalībvalstu tiesības, ir jāpieņem uzticams regulējums. 
Pagātnē tas cita starpā pamatos notika ar Direktīvas 2011/83/ES palīdzību. Papildu fakultatīvs 
instruments, saskaņā ar kuru izvēles iespējas par piemērojamām tiesībām faktiski izmanto 
pārdevējs, sarežģītu tiesisko situāciju un jo īpaši pasliktinātu patērētāju pozīcijas. Tiesību 
nenoteiktība, ko radītu fakultatīvu pirkuma tiesību noteikšana, ir uzskatāma par lieku iekšējā 
tirgus darbības apdraudējumu. Abi atzinuma līdzsagatavotāji piekrīt daudzo ekspertu 
viedoklim, ka būs nepieciešams ļoti ilgs laiks, līdz Eiropas Savienības Tiesa pieņems 
saistošus nolēmumus, interpretējot Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus, jo šajā jomā 
nav nekādas judikatūras. Turklāt, pieņemot fakultatīvu instrumentu, tiktu izbeigta līdz šim 
sekmīgā tiesību aktu saskaņošana. 

Komisijas sagatavotā ietekmes novērtējuma apspriešana

Komisijas veiktajā ietemes novērtējumā izdarītais darījumu izmaksu aprēķins un pieņēmumi 
par patērētāju uzticību atzinuma līdzsagatavotājas skatījumā nav pārliecinoši. Piemēram, tajā 
nav ņemti vērā nedz pavisam nesen pieņemtajā Direktīvā 2011/83/ES veiktās saskaņošanas 
iedarbība, nedz arī tiesību akti par strīdu alternatīvo izšķiršanas mehānismiem (strīdu 
alternatīvā izšķiršana un strīdu izšķiršana tiešsaistē). Pēc atzinuma līdzsagatavotājas 
ierosinājuma tāpēc abas atbildīgās komitejas Eiropas Parlamenta Ietekmes novērtējuma 
nodaļai iesniedza jautājumu sarakstu nolūkā pārbaudīt Komisijas veiktā ietekmes novērtējuma 
kvalitāti. Rezultāti tika darīti zināmi 2013. gada 22. janvārī JURI komitejā un tie lielā mērā 
apstiprina atzinuma līdzsagatavotājas bažas. Analizējot atklātie metodoloģiskie trūkumi 
diskreditē ietekmes novērtējuma ticamību tik lielā mērā, ka darījumu izmaksu aprēķināšanas 
vispārēja modeļa aizvien aktuālā neesamība nevar kalpot par aizbildinājumu. 

Garantiju, saistīto pakalpojumu un digitālā satura aspektu minimāla saskaņošana

Atzinuma līdzsagatavotāja līdz ar to nevar atbalstīt Komisijas priekšlikumu par fakultatīviem 
Vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem. Tomēr neskatoties uz to, atzinuma 
līdzsagatavotāja ir pārliecināta par kopēju Eiropas normu nepieciešamību patērētāju 
līgumtiesību jomā. Tāpēc viņa kā alternatīvo variantu piedāvā turpināt līdz šim sekmīgo ES 
patērētāju aizsardzības tiesību saskaņošanu un pilnveidošanu. Pēc Direktīvas 2011/83/ES 
pieņemšanas joprojām patērētāju līgumtiesību jomā saglabājas jautājumi, kurus modernizē, 
izstrādājot šo direktīvas priekšlikumu. Papildus tam ir jāņem vērā tiešsaistes tirdzniecības 
attīstība, iekļaujot arī līgumus par digitālo saturu. Un vēl — atzinuma līdzsagatavotāja 
uzskata, ka ir jāņem vērā arī saistītie pakalpojumi, jo tie ir cieši saistīti ar pirkuma līgumu.

b) Hans-Peter Mayer

Instrumenta izvēlē un nepieciešamība

Eiropas Parlaments 2011. gada 8. novembra pēc savas iniciatīvas pieņemtā ziņojuma par 
Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem (P7_TA(2011)062) 5. punktā 
nepārprotami pauž atbalstu fakultatīva instrumenta risinājumam, kas būtu nostiprināts Regulā. 
Šajā ziņojumā tas uzver, ka šāda regula par izvēles instrumenta radīšanu tās tiešās iedarbības 
dēļ radītu tūlītējas priekšrocības gan uzņēmumiem (izmaksu samazināšanās, jo nebūtu jāņem 
vērā kolīziju tiesības), gan patērētājiem (tiesiskā drošība, uzticamība, augsts aizsardzības 
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līmenis). Pie šāda slēdziena nonāk arī Komisija, veicot savu 2011. gada 11. oktobra ietekmes 
novērtējumu, kura kvalitāti un ticamību, kā to apliecina arī Eiropas Parlamenta ietekmes 
novērtējums, nav pamata apšaubīt.
Atzinuma līdzsagatavotāja skatījumā galvenais aspekts ir tas, ka patērētājs, izmantojot 
tiešsaistes tirdzniecību, nevar iepirkties visās dalībvalstīs, jo uzņēmumi vai nu nepiedāvā 
vispār, vai to piedāvājums attiecas tikai uz dažām dalībvalstīm.
Strīdu atrisināšanai paredzētie strīdu izšķiršanas tiešsaistē un strīdu alternatīvās izšķiršanas 
mehānismi sāk darboties tikai pēc tam, kad tiešsaistē ir noticis tirdzniecības darījums. 
Atzinuma līdzsagatavotājs uzskata, ka vissvarīgākā ir tirgus atvēršana. Dati un fakti apliecina, 
ka tā kopējā tirgū ir liela problēma.
Atzinuma līdzsagatavotājs tāpēc uzskata, ka galvenā vērība ir jāpievērš tam, lai, pieņemot 
jauno instrumentu, tiktu turpināta iekšējā tirgus atvēršana un patērētājiem un uzņēmumiem 
būtu iespēja vienkārši, ātri un izmaksu ziņā izdevīgi veikt pārrobežu pirkšanas un pārdošanas 
darījumus.

Juridisko instrumentu izvēle

Atzinuma līdzsagatavotājs, izstrādājot savus grozījumu priekšlikumus, galvenokārt ir domājis 
par to, kā nodrošināt teksta vienkāršību un pārredzamību. Viņam vissvarīgākais jautājums 
šķiet tas, lai normatīvajā tekstā būtu nodrošināts patērētāju un uzņēmumu tiesību līdzsvars. 
Direktīvas priekšlikumā ir paredzēts ļoti augsts patērētāju aizsardzības līmenis, kas daudzviet 
pārsniedz atsevišķās dalībvalstīs noteikto aizsardzības līmeni. Tāpēc tajā ir paredzētas 
priekšrocības ne tikai uzņēmumiem, kas ar šīs direktīvas palīdzību varētu vieglāk darboties 
dažādos Eiropas tirgos, bet arī patērētājiem, kas baudītu augstāku aizsardzības līmeni. 
Atzinuma līdzsagatavotājs ir pārliecināts, ka fakultatīvais instruments ilgtermiņa apliecinās 
savu lietderību un sekmēs iekšējā tirgus vitalitāti gan no patērētāju, gan uzņēmumu interešu 
viedokļa.

Papildus tam atzinuma līdzsagatavotājs uzskata, ka nevajadzētu noteikt pārmērīgus 
informēšanas pienākumus. Norādes uz citiem jau pieņemtiem noteikumiem rada jucekli un 
būtu jāformulē labāk. Priekšlikuma vienkāršošanas labad atzinuma sagatavotājs ir iecerējis 
svītrot jēdzienus „piegādātājs”, „izmantotājs”, „pakalpojumu sniedzējs” un „klients”. Viņš 
uzskata, ka pietiek ar to, ka gan attiecībā uz preču pārdošanu, gan visu veidu digitālā satura 
piedāvāšanu, gan papildu pakalpojumu sniegšanu tiek lietoti jēdzieni „pircējs” un 
„pārdevējs”. Izdarot šādu grozījumu, var tikt vienkāršoti apmēram 40 noteikumi.

Atzinuma sagatavotājs Komisijas priekšlikumu vēlas padarīt konkrētāku. Jo īpaši viņam rūp 
noteikumu precizēšana, nenoteiktu tiesisko jēdzienu ar tiem saistītās juridiskās nenoteiktības 
novēršana. Tas, ka atsevišķos gadījumos būs jāvēršas Eiropas Savienības Tiesā, nav nekas 
ārkārtējs. Atzinuma sagatavotājs tomēr uzskata, ka, veicot iecerētos uzlabojumus, šāds 
tiesāšanās risks tiktu ievērojami samazināts. 

Atzinuma līdzsagatavotājs JURI komitejas priekšlikumu par darbības jomas aprobežošanu ar 
tiešsaistes un distances pārdošanas līgumu uzskata par labu kompromisa risinājumu, kas 
turpmākajā IMCO komitejas procesā būtu jāizpēta sīkāk.
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GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Persona par patērētāju būtu 
jāuzskata arī tad, ja līgumu slēdz ar 
mērķi, kas daļēji ir saistīts un daļēji nav 
saistīts ar personas komercdarbību 
(divējāda lietojuma līgumi), un ja 
komerciālās intereses nav dominējošas.

Or. de

Pamatojums

Definīcija pārņemta no Patērētāju tiesību direktīvas 17. apsvēruma.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
2. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) „tirgotājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kura darbojas nolūkos, kas ir 
saistīti ar šīs personas komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju;

(e) tirgotājs” ir fiziska vai gan privāta , 
gan publiska juridiska persona, kura 
attiecībā uz līgumiem darbojas patstāvīgi 
vai izmantojot pārstāvi, kas rīkojas tās 
vārdā vai uzdevumā, nolūkos, kas var būt
saistīti šīs personas komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
2. pants – f punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) „patērētājs” ir fiziska persona, kas 
darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar šīs 
personas komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. de

Pamatojums

Definīcijai vajadzētu būt tādai pašai, kāda ir sniegta patērētāju tiesību aizsardzības direktīvā.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
2. pants – h punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) „preces” ir ķermeniskas, kustamas 
lietas, tas neietver:

(h) „preces” ir ķermeniskas, kustamas 
lietas, izņemot lietas, kuras pārdod 
piespiedu kārtā vai citādā tiesas noteiktā 
veidā; ūdeni, gāzi un elektrību arī uzskata 
par precēm, ja tie tiek laisti pārdošanā 
ierobežotā tilpumā vai noteiktā 
daudzumā;

Or. de

Pamatojums

Definīcijai ir jāatbilst Patērētāju tiesību direktīvā sniegtajai definīcijai, jo īpaši attiecībā uz 
minēto preču secību.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
2. pants – h punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) elektroenerģiju un dabas gāzi; un svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
2. pants – h punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) ūdeni un cita veida gāzi, ja vien tie nav 
laisti pārdošanā ierobežotā tilpumā vai 
noteiktā daudzumā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
2. pants – m punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) „saistīts pakalpojums” ir pakalpojums, 
kas saistīts ar precēm vai digitālo saturu, 
piemēram, uzstādīšana, apkope, remonts 
vai cita veida apstrāde, ko nodrošina preču 
pārdevējs vai digitālā satura piegādātājs 
saskaņā ar pirkuma līgumu, digitālā satura 
piegādes līgumu vai atsevišķu saistīto 
pakalpojumu līgumu, ko noslēdz 
vienlaicīgi ar pirkuma līgumu vai digitālā 
satura piegādes līgumu; tas neietver:

(m) „saistīts pakalpojums” ir pakalpojums, 
kas saistīts ar precēm vai digitālo saturu, 
piemēram, uzstādīšana, apkope, remonts 
vai cita veida apstrāde, ko nodrošina preču 
pārdevējs vai digitālā satura piegādātājs 
saskaņā ar pirkuma līgumu, digitālā satura 
piegādes līgumu vai atsevišķu saistīto 
pakalpojumu līgumu, ko noslēdz 
vienlaicīgi vai saistībā ar pirkuma līgumu 
vai digitālā satura piegādes līgumu;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
2. pants – n punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) „pakalpojuma sniedzējs” ir preču 
pārdevējs vai digitālā satura piegādātājs, 
kas apņemas sniegt klientam pakalpojumu, 
kas ir saistīts ar šīm precēm vai digitālo 
saturu;

(n) „pakalpojuma sniedzējs” ir uzņēmums, 
kas apņemas sniegt klientam saistītu 
pakalpojumu;

Or. de
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Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
2. pants – s punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(s) „komercgarantija” ir papildus 
juridiskajiem pienākumiem saskaņā ar 
106. pantu jebkādas tirgotāja vai ražotāja 
saistības pret patērētāju neatbilstības 
gadījumā atlīdzināt samaksāto cenu vai 
apmainīt, salabot vai citādi novērst preču 
vai digitāla satura nepilnības, ja tās
neatbilst līguma noslēgšanas brīdī vai 
pirms līguma noslēgšanas garantijā vai 
attiecīgajā reklāmā izklāstītajām 
specifikācijām vai citām ar atbilstību 
nesaistītām prasībām;

(s) „komercgarantija” ir papildus normatīvi 
noteiktai garantijai uzņēmuma vai 
ražotāja (garanta) uzņemtas visu veidu 
saistības patērētājam atlīdzināt samaksāto 
cenu vai apmainīt vai novērst preču vai 
digitāla satura nepilnības, vai sniegt par 
tiem pakalpojumus, ja tie neatbilst līguma 
noslēgšanas brīdī vai pirms līguma 
noslēgšanas garantijā vai attiecīgajā 
reklāmā izklāstītajām specifikācijām vai 
citām ar kvalitāti saistītām prasībām;

Or. de

Pamatojums

Definīcijai vajadzētu būt tādai pašai, kāda ir sniegta Patērētāju tiesību aizsardzības 
direktīvā.

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
2. pants – sa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(sa) „Remonts” ir līgumā noteiktā preces 
vai digitālā satura kvalitātes atjaunošana 
vai nodrošināšana līguma pārkāpuma 
gadījumā; 

Or. de

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
2. pants – sb punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(sb) „Ražotājs” ir ikviena fiziska vai 
juridiska persona, kas vai nu pats ražo 
preces vai digitālo saturu vai kura vārdā 
tie tiek ražoti, un ikviens preču vai 
digitālā satura importētājs Eiropas 
Savienībā vai ikviena cita persona, kas 
apliecina sevi kā ražotāju, izvietojot uz 
precēm vai digitālā satura savu vārdu, 
preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Or. de

Pamatojums

Definīcija pārņemta no Patēriņa preču direktīvas 1999/44/EG.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
2. pants – t punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(t) „pastāvīgs informācijas nesējs” ir 
informācijas nesējs, kas pusei ļauj 
uzglabāt tai personīgi adresētu informāciju 
tā, lai tā būtu pieejama turpmākai atsaucei 
informācijas mērķim atbilstošā laikposmā, 
un kas ļauj neizmainītā veidā pavairot 
uzglabāto informāciju;

(t) „pastāvīgs informācijas nesējs” ir 
ikviens materiāls, kas patērētājam vai 
uzņēmumam ļauj uzglabāt tiem adresētu 
informāciju tā, lai tā būtu pieejama 
turpmākai atsaucei informācijas mērķim 
atbilstošā laikposmā, un kas ļauj 
neizmainītā veidā pavairot uzglabāto 
informāciju;

Or. de

Pamatojums

Definīcijai vajadzētu būt tādai pašai, kāda ir sniegta Patērētāju tiesību aizsardzības 
direktīvā. Jebkurā gadījumā būtu jāsvītro vārds „personisks”, citādi varētu secināt, ka runa 
visu laiku ir par kādai noteiktai pusei domātu informāciju.

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
2. pants – ya punkts (jauns)
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(ya) „kvalitātes nodrošināšana bez 
maksas” ir izmaksas, kas saistītas ar 
līgumā paredzētās preces kvalitātes 
atjaunošanu vai nodrošināšanu, jo īpaši 
nosūtīšanas, darba un materiālu 
izmaksas.

Or. de

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
1. pielikums – 105. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja tirgotājam digitālais saturs pēcāk ir 
jāatjaunina, tirgotājam ir jānodrošina, ka 
digitālais saturs joprojām ir atbilstīgs 
līgumam visu līguma darbības laiku.

4. Ja tirgotājam digitālais saturs pēcāk ir 
jāatjaunina vai arī tas tā daļas piegādā 
atsevišķi, tirgotājam ir jānodrošina, ka 
digitālais saturs joprojām ir atbilstīgs 
līgumam visu līguma darbības laiku.

Or. de

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
1. pielikums – 109. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņojums par līguma izbeigšanu 
neizslēdz piedāvājumu novērst trūkumus.

svītrots

Or. de


