
PR\1003845LV.doc PE519.576v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2013/2116(INI)

24.9.2013

ZIŅOJUMA PROJEKTS
Direktīvas 2005/29/EK (Negodīgas komercprakses direktīvas) īstenošana
(2013/2116(INI))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referents: Robert Rochefort



PE519.576v01-00 2/8 PR\1003845LV.doc

LV

PR_INI

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

No table of contents entries found.



PR\1003845LV.doc 3/8 PE519.576v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Direktīvas 2005/29/EK (Negodīgas komercprakses direktīvas) īstenošana 
(2013/2116(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvu 2005/29/EK, 
kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem 
(„Negodīgas komercprakses direktīva”)1, 

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai „Pirmais ziņojums par to, kā tiek piemērota direktīva, kas 
attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi” (COM(2013)0139),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai „Par Negodīgas komercprakses direktīvas 
piemērošanu” (COM(2013)0138),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) 
Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu 
īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā („Regula par sadarbību patērētāju tiesību 
aizsardzības jomā”)2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvu 98/27/EK par 
aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību3, 

– ņemot vērā 2009. gada 13. janvāra rezolūciju par Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz 
uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, un 
Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu transponēšanu, īstenošanu 
un piemērošanu4, 

– ņemot vērā pētījumu „Negodīgas komercprakses direktīvas (Direktīvas 2005/29/EK) un 
Maldinošas un salīdzinošas reklāmas direktīvas (Direktīva 2006/114/EK) transponēšana 
un piemērošana”, kas veikts pēc Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 
pieprasījuma5, 

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Juridiskās 
komitejas atzinumu (A7-0000/2013), 

A. tā kā patēriņš ir viens no izaugsmes veicinātājiem Savienībā un tā kā šā iemesla dēļ 

                                               
1 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
2 OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp.
3 OV L 166, 11.6.1998., 51. lpp.
4 Pieņemtie teksti, 13.1.2009., P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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patērētājiem ir būtiska nozīme Eiropas ekonomikā;

B. tā kā Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi, Savienībā 
ir galvenais likumdošanas instruments, ar kuru reglamentē maldinošu reklāmu un citu 
veidu negodīgu praksi darījumos starp uzņēmumiem un patērētājiem;

C. tā kā ar noteikumu „vienotais tirgus” direktīvā ir paredzēts nodrošināt augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni visā Savienībā, vienlaikus garantējot uzņēmumiem lielu juridisko 
noteiktību, kā arī pārrobežu tirdzniecības šķēršļu samazinājumu;

D. tā kā pagaidu atbrīvojumi, kas ļāva dalībvalstīm turpināt piemērot valsts noteikumus, kuri 
ir stingrāki un ar kuriem paredzēti lielāki ierobežojumi, nekā noteikts direktīvā, un ar ko 
tika īstenoti a minima saskaņošanas noteikumi, kuri minēti citos Savienības likumdošanas 
instrumentos, zaudēja spēku 2013. gada 12. jūnijā;

E. tā kā dalībvalstis, kuras to vēlas, var brīvi piemērot direktīvu arī attiecībām starp 
uzņēmumiem un līdz šim šādu iespēju ir izvēlējušās tikai četras dalībvalstis;

F. tā kā Eiropas Komisija ir paziņojusi, ka tā tuvākajā nākotnē ierosinās veikt 
Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu pārskatīšanu attiecībā uz 
uzņēmumu savstarpējām attiecībām;

G. tā kā digitālās ekonomikas un tās tehnoloģiju lietojuma attīstība ir krasi izmainījusi 
iepirkšanās paradumus un veidu, kādā uzņēmumi reklamē un pārdod preces un 
pakalpojumus,

1. uzsver ar direktīvu ieviestā likumdošanas mehānisma efektivitāti un tā nozīmi attiecībā uz 
patērētāju un tirgotāju uzticības vairošanu darījumiem iekšējā tirgū, jo īpaši pārrobežu 
darījumiem, kā arī attiecībā uz lielākas juridiskās noteiktības garantēšanu uzņēmumiem;

2. pauž nožēlu, ka, neskatoties uz Direktīvas 2006/114/EK noteikumiem, kas paredzēti, lai 
apkarotu maldinošas reklāmas praksi attiecībās starp uzņēmumiem, joprojām tiek 
izmantoti daži šādas prakses paņēmieni, piemēram, krāpšana saistībā ar reklāmas 
ievietošanu uzziņu krājumos; pieņem zināšanai Komisijas ieceri tuvākajā nākotnē izteikt 
priekšlikumu grozījumiem Direktīvā 2006/114/EK attiecībā uz uzņēmumu savstarpējām 
attiecībām, lai efektīvāk apkarotu minēto praksi; uzskata, ka tuvākajā nākotnē nebūtu 
vēlams paplašināt Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz attiecībām starp uzņēmumiem 
un patērētājiem, piemērošanas jomu, iekļaujot tajā jautājumu par attiecībām starp 
uzņēmumiem; 

3. uzskata, ka I pielikumā iekļautā „melnā saraksta” paplašināšana šajā posmā nešķiet 
pareiza; tomēr, lai izvērtētu iespēju veikt šādu paplašināšanu nākotnē, prasa, lai Komisija 
sagatavo sarakstu, kurā būtu apkopota prakse, ko valsts iestādes atzinušas par negodīgu 
saskaņā ar direktīvas galvenajiem principiem;

4. atgādina, ka no 2013. gada 12. jūnija dalībvalstis vairs nevar turpināt piemērot 
noteikumus, kas atbilstoši pagaidu atbrīvojumiem bija piemērojami līdz minētajam 
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datumam; šā iemesla dēļ aicina dalībvalstis pēc iespējas ātrāk izpildīt direktīvas 
noteikumus;

5. atkārtoti pauž savu nostāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalībvalstis direktīvu piemērotu 
pilnīgi, kā arī to īstenotu pareizi;

6. mudina Komisiju turpināt rūpīgi uzraudzīt direktīvas piemērošanu un attiecīgā gadījumā 
atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību sākt tiesvedību pret dalībvalstīm, kas 
pārkāpj, neīsteno vai nepareizi piemēro direktīvu;

7. atkārto, cik svarīgi ir nostiprināt sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par 
direktīvas piemērošanu; šajā saistībā mudina Komisiju veikt padziļinātu pārbaudi attiecībā 
uz Regulas par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā („SPTAJ regula”) 
piemērošanas jomu, efektivitāti un darbības mehānismiem, ko tā bija apņēmusies īstenot 
līdz 2014. gada beigām;

8. uzsver, cik noderīgas ir vērienīgās pārbaudes, kas veiktas saistībā ar SPTAJ regulu, un 
prasa, lai Komisija izstrādā un pastiprina minētās pārbaudes; aicina Komisiju apkopot 
iegūtos datus, kā arī sastādīt sarakstu ar darbībām, ko Komisija un dalībvalstis veikušas 
pēc šīm pārbaudēm, un publiskot veikto analīzi;

9. pauž nožēlu, ka, neskatoties uz pašreizējo Eiropas tiesību aktu aviopārvadājumu jomā un 
vērienīgo pārbaudi, kas tika veikta 2007. gadā saistībā ar SPTAJ regulu attiecībā uz 
tīmekļa vietnēm, kurās iespējams iegādāties aviobiļetes, patērētāji šajā jomā joprojām cieš 
no maldinošas prakses; 

10. uzskata, ka sankcijas, kas piemērotas direktīvas noteikumu neizpildes dēļ, nekad 
nedrīkstēt būt mazākas par labumu, kas gūts izmantojot tādu praksi, kas atzīta par 
negodīgu vai maldinošu; atgādina dalībvalstīm, ka direktīvā ir noteikts, ka sankcijām jābūt 
efektīvām, samērīgām un atturošām; prasa Komisijai, lai tā apkopo un analizē datus par 
dalībvalstīm piemērotajām sankcijām;

11. pauž gandarījumu par to, ka Komisija ir izveidojusi datubāzi par negodīgu komercpraksi; 
pauž nožēlu, ka tā ir pieejama tikai angļu valodā; prasa Komisijai, lai tā pakāpeniski 
palielina to valodu skaitu, kurās pieejama datubāze, un veicina tās redzamību, jo īpaši 
uzņēmēju vidū;

12. uzsver to, cik svarīgas ir vadlīnijas, ko Komisija izstrādājusi direktīvas piemērošanas 
mērķim; atzinīgi vērtē Komisijas ieceri veikt šā dokumenta pārskatīšanu līdz 
2014. gadam;

13. uzsver, ka ir svarīgi, lai patērētājiem būtu pieejami efektīvi, ātri un nedārgi tiesību 
aizsardzības līdzekļi; šajā saistībā prasa, lai dalībvalstis pilnīgi īsteno direktīvu par strīdu 
alternatīvas izšķiršanas mehānismiem un regulu par strīdu alternatīvu izšķiršanu tiešsaistē;

14. atgādina, ka patērētāji ir ieinteresēti kolektīvas tiesiskās aizsardzības mehānismos; prasa, 
lai Komisija iesniedz tiesību akta priekšlikumu par Savienības mēroga saskaņotu 
kolektīvas tiesiskās aizsardzības mehānismu patērētāju tiesību aizsardzības jomā, ko 
varētu izmantot pārrobežu lietās; uzsver, ka Savienības pieejai kolektīvas tiesiskās 
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aizsardzības jomā galvenokārt jākoncentrējas uz pārstāvības pasākumiem, ko sākušas 
valstu līmenī pienācīgi atzītas organizācijas, un tās pamatā jābūt iepriekšējas piekrišanas 
principam („opt-in”);

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Direktīvas 2005/29/EK mērķis ir patērētāju aizsardzība pret negodīgu komercpraksi, ko 
attiecībā pret tiem izmanto uzņēmēji, un veicināt patērētāju uzticību darījumiem iekšējā tirgū, 
vienlaikus garantējot lielāku juridisko noteiktību uzņēmumiem. 

Referents uzskata, ka pašreizējās direktīvas noteikumi ir apmierinoši, un neuzskata, ka pašreiz 
ir nepieciešams veikt padziļinātu tās teksta pārskatīšanu; referents uzskata, ka ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai dalībvalstis direktīvu īstenotu pilnīgi, kā arī to pareizi piemērotu.

Būtu lietderīgi pievērsties jautājumam par iespēju paplašināt direktīvas piemērošanas jomu, 
iekļaujot tajā uzņēmumu savstarpējos darījumus (B2B), jo īpaši, lai atrisinātu problēmu, ko 
rada krāpšana saistībā ar reklāmas ievietošanu uzziņu krājumos. Eiropas Komisija ziņojumā 
COM(2013)0139 pauda nostāju, ka tas nav veiksmīgākais risinājums, un referents tam piekrīt 
turpmāk minēto iemeslu dēļ:

– Direktīvas 2006/114/EK piemērošanas jomā jau ir iekļauta iespēja apkarot šādu praksi, un 
Komisija, kura ir paziņojusi par savu ieceri tuvākajā nākotnē iesniegt šā tiesību akta 
pārskatīšanas priekšlikumu, šajā saistībā varētu ierosināt precizējumus, ko tā uzskata par 
nepieciešamiem, lai nostiprinātu esošo mehānismu. Parlaments šajā gadījumā izmantos savas 
tiesības būt vienam no likumdevējiem;

– turklāt dalībvalstis, kas to vēlas, var jau tagad piemērot Direktīvu 2005/29/EK attiecībām 
starp uzņēmumiem; šobrīd to ir izdarījušas tikai četras; 

– tāpat arī, ja tiks paplašināta piemērošanas joma direktīvai, kurā reglamentētas attiecības 
starp uzņēmumiem un patērētājiem, iekļaujot tajā jautājumu par attiecībām starp 
uzņēmumiem, tiks mazināta pašreizējā mehānisma skaidrība, ar kuru ir skaidri nošķirti B2B 
darījumi un darījumi starp uzņēmumiem un patērētājiem (B2C); 

– visbeidzot, Direktīvas 2005/29/EK piemērošanas jomas paplašināšana, iekļaujot tajā B2B, 
nozīmēs, ka par tās piemērošanu atbildīgajām iestādēm būs pienākums izskatīt arī B2B
gadījumus (papildus B2C gadījumiem), kas praksē tām varētu sagādāt grūtības. 

Minēto iemeslu dēļ referents, tāpat kā Eiropas Komisija, uzskata, ka šajā posmā 
Direktīvas 2005/29/EK piemērošanas jomas paplašināšana, iekļaujot B2B, nav vēlama. 

Attiecībā uz nepieciešamību nostiprināt direktīvas piemērošanu joprojām ir nepieciešams 
novērst nepilnības, un Komisijai ir rūpīgi jāuzrauga direktīvas piemērošana un atbilstoši 
Līgumam par Eiropas Savienības darbību nekavējoties ir jāsāk tiesvedība pret dalībvalstīm, 
kas pārkāpj, neīsteno vai nepareizi piemēro direktīvu. 

Referents arī uzskata, ka ir jānostiprina sadarbība starp valstu iestādēm SPTAJ tīklā. 
Komisijas ideja par to, ka vajadzētu apmācīt šo iestāžu darbiniekus un tiesu sistēmā 
strādājošos, ir laba; apmācību mērķim vajadzētu būt zināšanu uzlabošanai par citās 
dalībvalstīs ieviestās sistēmas darbību. 

Referents atgādina, cik svarīgi ir veikt vērienīgas pārbaudes, un prasa, lai tās tiktu 
pastiprinātas. Referents arī uzskata, ka šajās pārbaudēs savāktie dati, kā arī darbības, kas 
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veiktas šo pārbaužu rezultātā, ir jāpublisko.

Tomēr, pat ja dalībvalstis direktīvu piemēros pareizi un pilnīgi, uzņēmumi tās noteikumus 
izpildīs efektīvāk, ja tiks pastiprināta profilakse un būs skaidrība par sankcijām, kas tiks 
piemērotas pārkāpuma gadījumā. Referents uzskata, ka nevienā brīdī nevajadzētu būt iespējai 
gūt peļņu no negodīgas prakses: sankcijām vienmēr būtu jābūt lielākām par peļņu, kas gūta no 
šādas prakses. Jautājumā par sankcijām, kas piemērotas uzņēmumiem saistībā ar negodīgu 
komercpraksi, varētu būt lietderīgi veidot dialogu starp valstu iestādēm un starp šīm iestādēm 
un Eiropas Komisiju.

Lai gan nešķiet, ka šajā posmā būtu nepieciešamība grozīt pašu direktīvas tekstu, daži 
precizējumi būtu noderīgi; referents atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas ieceri tuvākajos mēnešos 
veikt darbu pie direktīvu papildinošo vadlīniju atjaunināšanas. 

Šī atjaunināšana būs īstais brīdis, lai veiktu precizējumus attiecībā uz informāciju par 
garantijām, kura pārdevējam jāsniedz patērētājam pirms līguma slēgšanas, kā arī attiecībā uz 
pieļaujamo reklāmas praksi aviobiļešu cenu jomā; šīs divas jomas ir svarīgas no patērētāju 
aizsardzības viedokļa. 

Negodīgas komercprakses datubāzes lietderīgums ir plaši atzīts, un referents atzinīgi vērtē 
Eiropas Komisijas vēlmi izveidot šo datubāzi. Tomēr fakts, ka tā ir pieejama tikai angļu 
valodā, dažiem MVU un mikrouzņēmumiem var radīt problēmas. Šajā saistībā šķiet lietderīgi, 
jo īpaši attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, ka šī datubāze būtu 
pieejama dažādās ES valodās. 

Visbeidzot, ir svarīgi nodrošināt patērētājiem efektīvus tiesību aizsardzības līdzekļus, kas būtu 
ātri un nedārgi. Šajā saistībā dalībvalstīm ir pilnībā jāīsteno direktīva par strīdu alternatīvas 
izšķiršanas mehānismiem un regula par strīdu alternatīvu izšķiršanu tiešsaistē. 

Referents atgādina, ka daudzi patērētāji vilcinās pieprasīt kompensāciju, ja attiecīgā summa 
tiem šķiet pārāk maza. Lai patērētāji pilnīgi izmantotu savas tiesības, ir jāatbalsta tāda 
Savienības mērogā saskaņota kolektīvas tiesiskās aizsardzības mehānisma ieviešana 
patērētāju tiesību aizsardzības jomā, kurš būtu piemērojams pārrobežu darījumiem un kura 
pamatā būtu iepriekšējas piekrišanas princips („opt-in”).

Visbeidzot, referents uzskata, ka ir nepieciešams vairāk veicināt patērētāju interesi par 
atbalstu, ko tiem attiecībā uz kompensācijas saņemšanu var sniegt gan patērētāju asociācijas, 
gan Eiropas patērētāju centru tīkls. 


