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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par stratēģiju visneaizsargātāko patērētāju tiesību stiprināšanai
(2011/2272(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 patērētājiem1

(Negodīgas komercprakses direktīva),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padome 2011. gada 25. oktobra Direktīvu 2011/83/ES 
par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK 
un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK2,

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patērētāju tiesību 
aizsardzības programmu 2014.–2020. gadam (COM(2011)0707) un tā pavaddokumentus 
(SEC(2011)1320 un SEC(2011)1321),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra 
Direktīvu 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīvu 2010/13/ES, 
par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus 
noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju 
pakalpojumu direktīva)4,

– 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”)5,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu tādā redakcijā, kāda iekļauta līgumos ar 
Līguma par Eiropa Savienību 6. pantu, un jo īpaši tās 7. pantu (privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramība), 21. pantu (diskriminācijas aizliegums), 24. pantu (bērnu tiesības), 
25. pantu (vecāka gadagājuma cilvēku tiesības), 26. pantu (invalīdu integrācija) un 
38. pantu (patērētāju tiesību aizsardzība);

– ņemot vērā LESD 12. pantu, kurā noteikts, ka “patērētāju tiesību aizsardzības prasības 
ņem vērā, nosakot un īstenojot pārējo Savienības politiku un darbības”,

– ņemot vērā LESD 9. pantu, kurā noteikts, ka “nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības 

                                               
1 OV L 149, 11.06.2005., 22. lpp.
2 OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.
3 OV L 376, 27.12.2006., 21. lpp.
4 OV L 95, 15.04.2010., 1. lpp.
5 OV L 364, 09.12.2004., 1. lpp.



PE480.825v01-00 4/10 PR\891164LV.doc

LV

līmeņa nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un 
cilvēku veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanu”,

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 15. novembra rezolūciju par jaunu stratēģiju attiecībā 
uz patērētāju aizsardzības politiku1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropadomei “Eiropa 2020: Stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– Ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 21. septembra rezolūciju par iekšējā tirgus izveidi 
elektroniskās komercijas jomā2,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 15. decembra rezolūciju par reklāmas ietekmi uz 
patērētāju uzvedību3,  

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 7. jūlija paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par harmonizētu 
metodiku patērētāju sūdzību un jautājumu klasificēšanai (COM(2009)0346 un attiecīgo 
Komisijas ieteikuma projektu (SEC(2009)0949)),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. aprīļa darba dokumentu „Patērētāju iespēju 
palielināšana ES” (SEC(2011)0469),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada oktobra paziņojumu “Ietekmes uz patērētājiem
uzraudzība vienotajā tirgū. “Rezultātu tablo” par patēriņa tirgiem sestais izdevums” 
(SEC(2011)1271),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 11. marta paziņojumu “Vietējie patērētāji vienotajā 
tirgū”, Patēriņa tirgu pārskata 5. izdevumu (SEC(2011)0299),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīvu 2002/58/EK 
par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju 
nozarē5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū6,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 9. marta rezolūciju par patērētāju aizsardzību7,

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2011)0491.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0320.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0484.
4 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
5 OV L 201, 31.07.2002., 37. lpp.
6 OV L 178, 17.07.2000., 1. lpp.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0046.
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– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 9. marta rezolūciju par iekšējā tirgus rezultātu 
apkopojumu1,

– ņemot vērā Parlamenta 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 piemērošanu2,

– ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 3. septembra rezolūciju par to, kā tirdzniecība un 
reklāma ietekmē sieviešu un vīriešu līdztiesību3,

– ņemot vērā Eirobarometra īpašo izdevumu Nr. 342 par patērētāju tiesību aizsardzību,

– ņemot vērā analītisko ziņojumu par pārrobežu tirdzniecību un patērētāju aizsardzību, ko 
Komisija publicēja 2010. gada martā Eirobarometra īpašā apsekojuma izdevumā Nr. 282,

– ņemot vērā Eiropas pieeju, kā sekmēt mediju lietotprasmi digitālajā vidē,

– ņemot vērā Komisijas pamatnostādnes par Direktīvas 2005/29/EK par negodīgu 
komercpraksi piemērošanu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

A. tā kā patērētāju tiesību veicināšana un to aizsardzība ir Eiropas Savienības politikas 
attīstības un stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanas pamatvērtības; 

B. tā kā vienotajā tirgū ir jārūpējas arī par visneaizsargātāko patērētāju augstāku aizsardzības 
līmeni un viņu iespēju uzlabošanu; 

C. tā kā visneaizsargātākie patērētāji ir neviendabīga grupa, kuru veido to personu 
kategorijas, kuras par tādām uzskatāmas savas garīgās, fiziskās vai psiholoģiskās 
invaliditātes dēļ un vecuma, lētticības vai izglītības dēļ, vai arī personas, kuras nonākušas 
nelabvēlīgā sociālā vai finansiālā situācijā un kam iestādēm jānodrošina īpaša aizsardzība 
un īpaša stratēģija,

Neaizsargātība un neaizsargāts patērētājs

1. norāda, ka neaizsargātības situāciju daudzveidība apgrūtina vienotas pieejas piemērošanu 
un ka līdzšinējie tiesību akti un politika neaizsargātības problēmu risina saskaņā ar katru 
konkrēto gadījumu; 

2. uzsver, ka visneaizsargātāko patērētāju tiesību stratēģijas pamatā jābūt patērētāju efektīvai 
aizsardzībai un neaizsargātības novēršanai neatkarīgi no izmantotā instrumenta;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0051.
2 OV C 46 E, 24.02.2010, 26. lpp.
3 OV C 295 E, 04.12.2009, 43. lpp.
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3. aicina Komisiju un mudina dalībvalstis pastāvīgi un cieši uzraudzīt sociālo un patēriņa 
uzvedību, kuras rezultātā noteiktas grupas vai personas var nonākt neaizsargātā situācijā, 
lai to novērstu, kā arī ierobežot radušos neaizsargātību, izmantojot īpašus aizsardzības 
pasākumus;

Pašreizējā tiesiskā regulējuma novērtējums

4. norāda, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvā 2005/29/EK, 
kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, 
nav pietiekami uzsvērta neaizsargātības problēma, uzmanību pievēršot vienīgi patērētāju 
ekonomiskajām interesēm; 

5. pauž nožēlu par to, ka Direktīva 2011/83/ES par patērētāju tiesībām, kas ir jaunākais 
tiesību akts par patērētāju aizsardzību, netiek piemērota noteiktām nozarēm, kurās pastāv 
īpaša neaizsargātība, un ka tajā nav īpašu noteikumu par aizsardzību, izņemot norādi 
34. apsvērumā; 

Iespēju paplašināšana: patērētāja atbildība sevis aizsardzībai

6. pauž nožēlu par to, ka Eiropas Komisijas centieni galvenokārt ir vērsti uz patērētāju 
iespēju paplašināšanas veicināšanu; lai gan Komisijas pievēršanās Eiropas patērētāja 
labākai informēšanai par pieejamajām iespējām un tiesībām ir vērtējama atzinīgi un 
jebkāda rīcība šajā ziņā veicina efektīvāka vietējā tirgus izveidi, ir skaidrs, ka ar šādu 
pieeju nepietiek, lai nodrošinātu visneaizsargātāko patērētāju aizsardzību, kuriem 
nepieciešams pievērst īpašu uzmanību;

7. norāda, ka daudzu patērētāju neaizsargātību rada tieši pārliecības trūkums un izpratnes 
trūkums par saņemto informāciju vai pieejamajām iespējām, vai tas, ka šīs personas 
nepārzina pašreizējās sūdzību iesniegšanas un kompensācijas saņemšanas sistēmas, jo 
īpaši attiecībā uz pārrobežu patēriņu un tiešsaistes tirdzniecību; 

8. uzsver, ka līgumattiecībās bieži vien vājākā puse ir patērētājs; ja minētajos līgumos minētā 
puse ir neaizsargātā situācijā, pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina to aizsardzība, un 
iestādēm un administrācijām tas ir jāstimulē;

Informēšana un reglamentēšana 

9. uzsver, ka Direktīvā 2011/83/ES par patērētāju tiesībām ir pastiprinātas prasības attiecībā 
uz informāciju, kas jāsniedz pirms līguma noslēgšanas un jāiekļauj līgumā, izstrādājot 
plašākas atteikuma tiesības gadījumā, ja pakalpojuma sniedzējs vai tirgotājs nav ievērojuši 
tiesību aktos noteikto pienākumu sniegt minēto informāciju, un nosakot, ka šī informācija 
ir jāsniedz skaidrā un saprotamā veidā; neskatoties uz iepriekš minēto, norāda, ka 
visneaizsargātākie patērētāji var nespēt izlasīt vai uztvert sniegto informāciju;

10. aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis noteikumos par noteiktu produktu drošības 
standartiem un noteikumiem — jo īpaši attiecībā uz produktiem, kas paredzēti 
neaizsargātā situācijā esošu patērētāju lietošanai — iekļaut informāciju par ne vien 
paredzēto, bet arī iespējamo pielietojumu, kā arī uzsvērt kvalitātes prasības un 
aizsardzības pasākumus;
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11. aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju strādāt pie invalīdiem paredzētu norāžu 
saskaņošanas un veicināt uzņēmumu informācijas sniegšanu minētajām personām 
piemērotos veidos;

Īpaši problemātiskas nozares 

12. norāda, ka starptautiskos forumos ir atzīta nepieciešamība aizsargāt patērētāju ar 
informēšanas starpniecību, kā arī regulējot finanšu tirgus, kuru sarežģītība nozīmē to, ka 
lielākajā daļā gadījumu neaizsargāts ir jebkurš patērētājs;

13. pauž nožēlu par to, ka tādu pārtikas produktu reklāma, kuros ir liels tauku, sāļu un cukura 
saturs, ir vērsta uz bērniem un jauniešiem, kuri arvien vairāk izjūt mazkustīga dzīvesveida 
un aptaukošanās negatīvās sekas; aicina iesaistītās puses izglītot un informēt 
nepilngadīgos par līdzsvarotas diētas nozīmi; 

14. uzsver, ka, neraugoties uz attiecīgiem tiesību aktiem, to neievērošana paredz, ka ceļotāji 
bieži vien nonāk neaizsargātā situācijā, jo īpaši gadījumos, kad tiek atcelts vai atlikts viņu 
ceļojums, un situācija vēl vairāk pasliktinās, ja patērētājs ir invalīds; mudina Eiropas 
Komisiju un dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai garantētu tarifu 
pārredzamību;

15. pauž nožēlu par to, ka pakalpojumu digitalizācija un to pārvaldības papildu izmaksas 
filiālēs un tradicionālajos veikalos var radīt stāvokli, kad vecāka gadagājuma iedzīvotāji, 
kurus galvenokārt skar digitālā plaisa, nespēj izmantot tiešsaistes tirdzniecības 
priekšrocības un cieš no papildu “nabadzības maksas” sloga, par vieniem un tiem pašiem 
produktiem maksājot vairāk;

16. uzsver, ka galveno apgādes tirgu liberalizācija kopumā nav izraisījusi vispārēju cenu 
samazinājumu, bet lielākajai daļai iedzīvotāju ir radījusi papildu grūtības attiecībā uz 
piemērotākā tarifa noskaidrošanu, pakalpojumu sniedzēja maiņu un rēķinā iekļauto 
pozīciju izprašanu; 

17. aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis apsvērt iespēju noteikt bezmaksas mehānismus 
alternatīvai strīdu risināšanai, ko var uzsākt pēc savas ierosmes, ja ir iesaistīts neaizsargāts 
patērētājs, kā arī kolektīvu prasību iesniegšanai; 

18. aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis sadarboties, lai pieņemtu plašu un saskaņotu 
politisku un likumdošanas stratēģiju neaizsargātības novēršanai, jo īpaši patērētāju darba 
kārtībā un patērētāju programmā;

19. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem. 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Dalība Eiropas Savienībā patērētājiem garantē papildu aizsardzības pakāpi, daudziem patēriņa 
produktiem nosakot līdzvērtīgu drošības līmeni un ieviešot pasākumus, kas aizsargā patērētāja 
vispārējās intereses attiecībā pret uzņēmumu negodīgu komercpraksi, maldinošu reklāmu un 
netaisnīgiem līgumu nosacījumiem.

Tomēr vispārīgais patērētāju jēdziens ietver īpašu kategoriju — visneaizsargātākos patērētājus 
vai patērētājus neaizsargātā situācijā —, kuriem iestādēm ir jāpiemēro īpaša aizsardzība un 
īpaša stratēģija. 

Šā ziņojuma pamatā ir princips, ka visi patērētāji dzīves gaitā var kļūt par neaizsargātiem 
patērētājiem un ka šo neaizsargātību var radīt gan iekšēji, gan ārēji radušies iemesli. Tie ir 
iekšēji radušies, kad patērētāja neaizsargātība ir radusies īslaicīgu vai pastāvīgu iemeslu dēļ, 
kas piemīt patērētājam vai viņa fiziskajam vai psihiskajam stāvoklim (bērni, pusaudži, vecāka 
gadagājuma cilvēki, invalīdi u.c.), un ārējie radušies, kad persona kļūst par neaizsargātu 
patērētāju ārēju iemeslu dēļ: valodas nezināšanas dēļ, izglītības trūkuma dēļ (vispārējas vai 
saistītas ar noteiktu tirgus nozari) vai vienkārši obligātas jauno tehnoloģiju izmantošanas dēļ, 
kuras attiecīgā persona nepārzina.

Referente ir izvēlējusies nepievērsties jaunas “neaizsargāta patērētāja” definīcijas izstrādei, jo 
Parlaments jau to ir darījis iepriekš un ir risks radīt pārāk neskaidru vai pārāk konkrētu 
neaizsargāta patērētāja jēdzienu, kuram trūkst nepieciešamās elastības, lai to pielāgotu 
dažādām neaizsargātības situācijām.

Statiskas definīcijas piemērošanas sarežģītība katrai no dažādajām neaizsargātības situācijām, 
kas var ietekmēt patērētāju viņa dzīves laikā, paredz to, ka līdzšinējos Eiropas mēroga tiesību 
aktos un politikā neaizsargātības problēma tiek risināta saskaņā ar katru konkrēto gadījumu; 
proti, politiskie un likumdošanas instrumenti, kas paredzēti, lai mazinātu vai novērstu 
neaizsargātību, mēdz būt vērsti uz atsevišķu neaizsargātības faktoru.

Visneaizsargātāko patērētāju tiesību nostiprināšanas stratēģijā, kura jāizstrādā Komisijai un 
dalībvalstīm, ir cieši jāuzrauga sociālie paradumi, kā arī sociālās un patēriņa uzvedības 
izmaiņas, kuru rezultātā noteiktas grupas vai personas var nonākt neaizsargātā situācijā, lai tās 
novērstu un mazinātu radušos neaizsargātību, pieņemot īpašus aizsardzības pasākumus.

Pašreizējā tiesiskā regulējuma novērtējums

Eiropas tiesību aktos jautājums par patērētāju neaizsargātību pirmo reizi ir ieviests Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvā 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju 
negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, nosakot neaizsargātības 
jēdzienu, kas pielāgots minētajai komercpraksei, un galvenokārt saistīts ar “nesamērīgu 
ietekmi”, kas varētu tikt radīta patērētājiem, kuri nav līdz galam noteikuši savas vēlmes. 
Tomēr direktīva par uzņēmēju negodīgu komercpraksi aizsargāja vienīgi patērētāju 
ekonomiskās intereses, neietverot citas iespējamas jomas, piemēram, veselību, drošību vai pat 
morālo integritāti. 

Direktīvā 2011/83/ES par patērētāju tiesībām, kas ir jaunākais tiesību akts patērētāju 
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aizsardzības jomā, nav neviena īpaša noteikuma attiecībā uz neaizsargātiem patērētājiem, un 
tā arī netiek piemērota noteiktās nozarēs, kurās pastāv īpaša neaizsargātība. Tomēr šajā 
direktīvā ir skatīta tādu tiesību aktu ieviešana, kas nodrošina lielāku aizsardzību 
(34. apsvērums) un ir pastiprinātas prasības attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz pirms 
līguma noslēgšanas un jāiekļauj līgumā, norādot uz plašākām atteikuma tiesībām gadījumā, ja 
pakalpojuma sniedzējs vai tirgotājs nav ievērojuši tiesību aktos noteikto pienākumu sniegt 
minēto informāciju, un nosakot, ka šī informācija ir jāsniedz skaidrā un saprotamā veidā. 

Informēšana un reglamentēšana 

Pagājušā gada 9. novembrī Komisāru kolēģija apstiprināja priekšlikumu regulai par Patērētāju 
tiesību aizsardzības programmu 2014.–2020. gadam, kurā Komisija pauž vēlmi, lai “vienotā 
tirgus pamatā būtu pilntiesīgs patērētājs”.  

Referente piekrīt Komisijai, ka ir svarīgi uzlabot patērētāju izglītošanu un informēšanu, lai tie 
labāk pārzinātu savas tiesības, taču uzsver, ka diemžēl praksē, šķiet, ir pierādījies, ka tikai ar 
informēšanu nevar nodrošināt patērētāju aizsardzību, jo īpaši noteiktās nozarēs un 
nepārprotami attiecībā uz neaizsargātiem patērētājiem. 

Patiesībā daudzu patērētāju neaizsargātība rodas tieši viņu pārliecības trūkuma dēļ (piemēram, 
bērnu vai gados vecāku cilvēku gadījumā), izpratnes trūkuma dēļ par saņemto informāciju vai 
pieejamajām iespējām (piemēram, sociāli atstumtu vai neizglītotu personu gadījumā) vai arī 
tādēļ, ka šīs personas nepārzina pašreizējās sūdzību iesniegšanas un kompensācijas 
saņemšanas sistēmas, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu patēriņu un tiešsaistes tirdzniecību. 

Referente aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis savos tiesību aktos un konkrēti patērētāja 
darba kārtībā un patērētāju programmā 2014.–2020. gadam pieņemt īpašus pasākumus, kas 
garantē neaizsargātu patērētāju pienācīgu aizsardzību, kuru neveido vienīgi informēšana, jo 
īpaši tajās jomās, kur neaizsargātības līmenis ir izrādījies augstāks (telekomunikācijas, tiesu 
iestāžu pieejamība, enerģētika, transports, pārtika, finanšu pakalpojumi u.c.). Šī uzdevuma 
veikšanā jāiesaista ne vien iestādes, bet arī uzņēmumi un pakalpojumu sniedzēji, lai 
nodrošinātu pārredzamāku un skaidrāku līgumisko līdzsvaru.

Īpaši problemātiskas nozares 

Referente ir konkrēti apskatījusi šādas nozares.

- Finanšu nozare: ir pieņemti tiesību akti, kas paredz informēšanas un produktu pielāgošanas 
prasības, taču neaizsargātības gadījumā (jo īpaši attiecībā uz vecāka gadagājuma 
iedzīvotājiem) ir skaidrs, ka ar minētajiem pasākumiem nepietiek. Turklāt ir jānorāda, ka 
starptautiskos forumos (G20, ESAO) ir atzīta nepieciešamība aizsargāt patērētāju ar 
informēšanas starpniecību, kā arī regulējot finanšu tirgus, kuru sarežģītība nozīmē to, ka 
lielākajā daļā gadījumu neaizsargāts ir jebkurš patērētājs.  

- Pārtikas nozare: ir jānodrošina neaizsargātu patērētāju (bērnu un jauniešu) aizsardzība 
attiecībā uz tādu pārtikas produktu reklāmu, kurā ir liels tauku, sāļu un cukura saturs, ir 
jāpieņem pasākumi, lai novērstu mazkustīgu dzīvesveidu un aptaukošanos, kā arī jāuzlabo 
ēšanas ieradumi. 
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- Transports: saskaņā ar patērētāju apvienību sniegtajiem datiem tiesību aktu noteikumu 
neievērošana lidojumu atlikšanas vai atcelšanas gadījumos, kā arī netaisnīgu līguma 
noteikumu plaša izplatība, jo īpaši zemo cenu aviolīnijās, ceļotājiem bieži vien liek nonākt 
neaizsargātā situācijā, kas pasliktinās, ja patērētājs ir invalīds. Turklāt jaunākie pētījumi 
liecina, ka tarifu nepārredzamības dēļ daži patērētāji maksā līdz pat trīs reizēm vairāk nekā 
citi, neraugoties uz to, ka Patērētāju tiesību direktīvā ir paredzēti noteikumi šādas situācijas 
novēršanai. 

- Internets: nemaz nerunājot par neatbilstošu saturu, kuram var viegli piekļūt nepilngadīgas
personas (vecuma pārbaudes pasākumu neefektivitātes dēļ), sociālie tīkli rada arī 
“mērķtiecīgas reklāmas” risku. Minētajā reklāmas veidā tiek izmantotas nepilngadīgo atstātās 
digitālās “pēdas”, lai viņiem, pašiem to nezinot, nosūtītu reklāmu, kas ir pielāgota viņu 
patēriņa gaumei vai vēl sliktāk — reklāmu par produktiem, kas “patīk” viņu draugiem, 
izmantojot sociālo spiedienu, ko attiecīgā grupa izdara uz nepilngadīgajiem un attiecībā uz ko 
viņi ir īpaši neaizsargāti. 

- Liberalizētie tirgi: galveno apgādes tirgu liberalizācijas rezultāti ir dažādi — kopumā nav 
radīts vispārējs cenu samazinājums, bet lielākajai daļai iedzīvotāju ir radušās papildu grūtības 
attiecībā uz patērētāja vajadzībām vispiemērotākā tarifa noskaidrošanu, pakalpojumu 
sniedzēja maiņu un rēķinā iekļauto pozīciju izprašanu. Tā kā piedāvātie pakalpojumi tiek 
uzskatīti kā “vispārēji” (tādā izpratnē, ka tādi jāizmanto visiem iedzīvotājiem), patērētājs 
atrodas sliktākā situācijā nekā pakalpojuma sniedzējs, un tas var radīt neaizsargātības 
situācijas. 

- Tiesu iestāžu pieejamība: lai saņemtu kompensāciju par nodarīto kaitējumu, 
visneaizsargātākajiem patērētājiem var rasties grūtības piekļūt esošajiem mehānismiem vai nu 
tāpēc, ka viņi tos nepārzina, vai arī tāpēc, ka nemāk vai nevar tos izmantot (jo tie ir pārāk 
dārgi vai tiek sniegti valodā, kuru patērētāji nepārzina). Ir jāparedz bezmaksas mehānismi 
alternatīvai strīdu risināšanai, ko var uzsākt arī pēc savas ierosmes, ja ir iesaistīts neaizsargāts 
patērētājs, kas ir attiecināmi uz pārrobežu darījumu gadījumiem, kā arī kolektīvu prasību 
iesniegšanu, un kas nodrošina gadījumu vispārēju izskatīšanu un garantē attiecīgo personu 
iesaistīšanu lielākā mērā. 

Referente arī vērš uzmanību uz vecāka gadagājuma patērētāju neaizsargātību, jo īpaši 
attiecībā uz pakalpojumu digitalizāciju un to pārvaldības papildu izmaksām filiālēs un 
tradicionālajos veikalos, kas daudzos gadījumos var radīt situāciju, kad par vieniem un tiem 
pašiem produktiem jāmaksā vairāk.
Secinājumi

Visbeidzot, referente uzsver, ka visneaizsargātāko patērētāju tiesību aizsardzības stratēģijas 
izveide, lai viņi varētu iesaistīties vienotajā tirgū, ne vien veicina šo patērētāju sociālo 
iekļaušanu un virzību uz taisnīgāku un iecietīgāku sabiedrību, bet arī garantē dinamiskāku, 
drošāku un konkurētspējīgāku iekšējo tirgu. Tomēr šī īpašā neaizsargāto patērētāju 
aizsardzība nekādā gadījumā nedrīkst radīt atšķirīgus aizsardzības līmeņus.


