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A. Ievads

Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Vienotajiem Eiropas 
tirdzniecības noteikumiem (CESL) (COM(2011) 0635) ir ļoti svarīga iniciatīva attiecībā uz 
patērētājiem un uzņēmumiem iekšējā tirgū. Tas ir Eiropas līgumtiesību iniciatīvas rezultāts —
mērķtiecīgai to iekšējā tirgus problēmu risināšanai, ko radījušas atšķirīgās valstu 
līgumtiesības — kas tika apspriests daudzus gadus, Parlamentam vairākkārt sniedzot 
norādījumus un atbalstu1, pēdējo reizi 2011. gada rezolūcijā par Komisijas zaļo grāmatu2. Šajā 
rezolūcijā tika atbalstīta, cita starpā, iespēja „ieviest izvēles instrumentu” un tika uzsvērts, ka 
likumdošanas procedūrai jābūt „cik iespējams iekļaujošai un pārredzamai”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Juridiskā komiteja pēc līdzreferentu ierosinājuma pieņēma 
vērienīgu pasākumu programmu, lai uzklausītu plašu ekspertu un ieinteresēto grupu loku. 
Līdz šim ir notikusi viena uzklausīšana3 un trīs semināri4. Konference ar valstu parlamentiem 
notiks 2012. gada 27. novembrī, un nākamais starpparlamentu pasākums ir plānots 
2013. gadā, lai veidotu pastiprinātu dialogu.

Pēc pirmās priekšlikuma analīzes, kas tika veikta, pamatojoties uz līdz šim iegūtajām 
zināšanām, šajā darba dokumentā — kas nekādā ziņā nav izsmeļošs dokuments, jo darbs pie 
tā turpinās — mēģināts aplūkot tos galvenos jautājumus, kuriem, pēc referentu domām, būs 
izšķiroša nozīme debatēs.

B. Jautājumi

Būtībā referenti vēlas atkārtot Parlamenta 2011. gada rezolūcijā pausto aicinājumu ieviest 
instrumentu, kas „izstrādāts vienkāršā, skaidrā un līdzsvarotā veidā, kas padara to vienkāršu 
un pievilcīgu izmantošanā visām pusēm”5. Viņi uzskata, ka tekstu varētu uzlabot, lai tas būtu 
lietotājam draudzīgāks, skaidrāks un saskaņotāks ar ES tiesību aktu kopumu attiecībā uz 
jēdzieniem un definīcijām un pārliecinošāks terminoloģijas ziņā.

I. Noteikumi

Jautājumi, kas apspriežami attiecībā uz noteikumiem, ir galvenokārt saistīti ar CESL darbību.

1. Juridiskais pamats
Referenti ir informēti, ka tika uzdoti jautājumi par to, vai priekšlikumu patiešām var pamatot 
ar LESD 114. pantu. Tomēr viņi uzskata, ka, izveidojot saskaņotu otru režīmu dalībvalstu 
līgumtiesībās (skat. 9. apsvērumu), priekšlikums nepārprotami atbilst „pasākumam [...] 
                                               
1 Eiropas Parlamenta 1989. gada 26. maija rezolûcija (OV C 158, 26.6.1989., 400. lpp), 1994. gada 6. maija
rezolûcija (OV C 205, 25.7.1994., 518. lpp.), 2001. gada 15. novembra rezolûcija (OV 140 E, 13.6.2002., 
538. lpp), 2003. gada 2. septembra rezolûcija (OV C 76 E, 25.3.2004., 95. lpp), 23. marta rezolûcija (OV C 292 
E, 1.12.2006., 109. lpp), 2006. gada 7. septembra rezolûcija (OV C 305 E, 14.12.2006., 247. lpp.), 2007. gada 
12. decembra rezolûcija (OV C 323 E, 18.12.2008., 364. lpp.), 2008. gada 3. septembra rezolûcija (OV C 295 E, 
4.12.2009., 31. lpp).
2 Eiropas Parlamenta 2011. gada 8. jûnija rezolûcija par politikas risinâjumiem virzîbâ uz Eiropas lîgumtiesîbu 
izstrâdi patçrçtâjiem un uzòçmumiem (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 29. punkts.
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saskaņošanai”, un tādēļ par pamatojumu būtu jāizmanto LESD 114. pants, kā to apstiprinājuši 
trīs iestāžu juridiskie dienesti.

2. Instrumenta brīvprātīgais raksturs
Referentiem ir zināms, ka dažas ieinteresēto personu grupas ir izrādījušas pretestību attiecībā 
uz instrumenta brīvprātīgo raksturu. Tomēr ir pierādīts, ka darbošanās ar izvēles 
instrumentiem ir plaši izmantota pieeja1. Saskaņā ar 2011. gada rezolūciju2, un to pastiprina 
arī referentu pārliecība, šis darba dokuments novirzās no viedokļa, ka izvēles instruments 
līgumtiesību jomā ir noderīgs patērētājiem un uzņēmumiem un tādējādi vērsts uz to, kā 
palielināt tā pievilcīgumu potenciālajiem lietotājiem un tā praktiskumu.

3. Saistība ar Romas I regulu
Šis ir ļoti būtisks jautājums CESL darbībai. Iesākumā referenti vēlas izcelt to, ka vienošanos 
izmantot CESL „nedrīkst jaukt ar izvēli par piemērojamajiem tiesību aktiem”, bet tā ir „izvēle, 
ko izdara attiecīgo valsts tiesību aktu ietvaros” (skat. 10. apsvērumu).

Pašreiz Romas I regulas 6. panta 2. punkts ļauj izdarīt izvēli attiecībā uz tiesību aktiem, kas 
piemērojami patērētāju līgumos, ja uzņēmums vērš savu darbību pret patērētājiem, attiecībā 
uz kuriem ir jāpiemēro patērētāja pastāvīgās mītnesvietas obligātās tiesību normas. CESL
12. pantā teikts, ka „Regulas (EK) Nr. 593/2008 6. panta 2. punktam […] nav praktiskas 
nozīmes attiecībā uz jautājumiem, uz kuriem attiecas Vienotie Eiropas tirdzniecības 
noteikumi”.

Priekšlikums var sasniegt savu mērķi tikai tad, ja tas ir patiess gadījums, jo citādi 
priekšrocības uzņēmumiem izvēlēties vienādu instrumentu, lai pārvarētu atšķirības starp 
dalībvalstu tiesību aktiem un tādējādi izvairītos no nepieciešamības veikt pētījumus, piemērot 
normas un tiesāties saskaņā ar ārvalstu tiesību aktiem, netiks panāktas. Tomēr izvairīšanās no 
Romas I regulas 6. panta 2. punkta piemērošanas ir vēlama tikai tad, ja tās mērķis —
nodrošināt to, ka patērētājs ir tikpat aizsargāts, kā viņš būtu saskaņā ar viņa valsts tiesību 
aktiem — tiek nodrošināts citā veidā. Savā 2011. gada rezolūcijā Parlaments uzsvēra, „ka 
izvēles instrumentam ir jāpiedāvā ļoti augsts patērētāju aizsardzības līmenis”3 un piebilda, ka 
augsta līmeņa patērētāju aizsardzība ir arī „uzņēmumu interesēs, jo tie varēs gūt labumu no 
izvēles instrumenta tikai tad, ja patērētāji visās dalībvalstīs būs pārliecināti, ka, izvēloties 
izvēles instrumentu, viņiem netiks atņemta aizsardzība”4.

Referenti uzskata, ka juridiskās noteiktības labad CESL tekstā ir jāprecizē, cik tas iespējams 
un nepieciešams, saistība ar Romas I regulu, jo īpaši tās 6. pantu. Būs jāstrādā pie tā, kā to var 
sasniegt. Attiecībā uz patērētāju aizsardzības līmeni, kas noteikts CESL, pirmie pierādījumi, 
šķiet, norāda, ka tas patiešām ir ļoti augsts; tas būs jāizpēta sīkāk.

3. Atsauces uz valsts tiesību aktiem
Tā kā princips par patstāvīgu interpretāciju attiecas uz jautājumiem, kas ietilpst CESL
piemērošanas jomā (pielikuma 4. panta 2. punkts), jautājumi, kas „nav risināti” tajā, ietilpst to 
                                               
1 Pçtîjums „Izvçles instrumentu îstenoðana Eiropas civiltiesîbâs” 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928
2 5. punkts.
3 Rezolûcijas 14. punkts.
4 Rezolûcija, turpat.
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valsts tiesību aktu piemērošanas jomā, kas noteikti saskaņā ar attiecīgajiem starptautisko 
privāttiesību noteikumiem, pirmkārt, Romas I regulu (skat. 27. apsvērumu). Šāda atsaukšanās 
uz valsts tiesību aktiem rada papildus sarežģītību, bet ir vajadzīga, ja jautājumus nevar vai 
nedrīkst iekļaut CESL. Referenti uzskata to par pamatotu pieeju, lai nodrošinātu, ka CESL
„attiecas uz līgumtiesību jautājumiem, kuriem ir praktiska nozīme to līgumu veidu darbības 
ciklā, kas ietilpst to piemērošanas jomā, jo īpaši tiem, kas noslēgti tiešsaistē” (26. apsvērums). 
Tomēr viņi patur tiesības apsvērt iespējamos paplašinājumus, piemēram, attiecībā uz 
rīcībspējas vai pārstāvības trūkumu, kas ir aktuāli tiešsaistes tirdzniecībā.

4. Piemērošanas joma
Attiecībā uz priekšlikuma piemērošanas jomu referentiem ir zināms, ka daži atbalsta līgumu 
par darījumiem starp uzņēmumiem (B2B) izslēgšanu. Tomēr, tā kā CESL tiek tikai piedāvāts 
pusēm, nav iemesla, kāpēc tos nevarētu piedāvāt arī B2B gadījumos. CESL varētu sniegt 
interesantas priekšrocības īpaši MVU (kuriem tie piedāvā gatavu noteikumu kopumu ar 
dažiem aizsardzības elementiem) un ir skaidrs, ka tos, iespējams, neizvēlēsies starptautiski 
uzņēmumi, kuri nav CESL mērķa grupa jebkurā gadījumā. Tomēr referenti uzskata, ka, 
atzīstot, ka CESL varētu būt interesanti MVU nebūt nenozīmē, ka būtu jāierobežo to 
piemērošanas joma, kā tas ierosināts, attiecībā uz B2B līgumiem, kur viena no pusēm ir 
MVU. Tas rada neskaidrību un nenoteiktību pat tādā neveiklā un bieži apspriestā situācijā, 
kad puse jautā potenciālajai līgumslēdzējai pusei par tās bilanci.

Otrkārt, būs jāpārbauda ierobežojumi, kas noteikti attiecībā uz pārrobežu līgumiem. Tika 
uzdoti tehniski jautājumi par pārrobežu elementa definīciju, un faktiski atšķirība starp 
pārrobežu un vietējiem līgumiem, pateicoties lielākai mobilitātei, internetam, mobilajām 
ierīcēm un tirdzniecības platformām, kas sāk darboties visā Eiropā, sāk izzust jebkurā 
gadījumā. Ierobežojums attiecībā uz pārrobežu gadījumiem var apdraudēt tās priekšrocības, 
ko CESL var piedāvāt, jo joprojām būs nepieciešams nošķirt vietējos un pārrobežu darījumus. 
Acīmredzot būs jānodrošina, ka jebkura nepareiza CESL izmantošana attiecībā uz situācijām, 
kurām tie nav paredzēti, tiek novērsta.

Jautājums par to, vai CESL būtu jāattiecina tikai uz tiešsaistes vai distances darījumiem, ir 
grūts jautājums. Tiek plaši atzīts, ka CESL varētu būt izdevīgi tiešsaistes tirdzniecībā, īpaši 
attiecībā uz zemas vērtības darījumiem. Bet vai tas nozīmē, ka tie būtu jāattiecina tikai uz 
šādiem darījumiem? Ņemot vērā, ka CESL tiek tikai piedāvāti pusēm, varētu būt žēl ierobežot 
to darījumu loku, attiecībā uz ko šis piedāvājums ir izteikts. No otras puses, ir skaidrs, ka 
CESL, kā viens no ES noteikumu kopumiem, ir ideāls rīks tiešsaistes tirdzniecībā. Līdz ar to 
varētu būt aicinājums izvēlēties šo svarīgo un strauji augošo jomu kā izmēģinājuma variantu. 
Būs jāsniedz sīkāki apsvērumi par šo jautājumu. Jebkurā gadījumā, ja tiks noteikts darbības 
jomas ierobežojums, tas būs rūpīgi jāformulē, arī ņemot vērā nesenos spriedumus Alpenhof1

un Mühlleitner2 lietās.

Varētu būt nepieciešams arī veikt sīkāku analīzi attiecībā uz materiālo piemērošanas jomu, 
ņemot vērā jaukta rakstura līgumus un līgumus ar kredīta elementiem.

                                               
1 Apvienotās lietas C-585/08 un C-144/09, Peter Pammer pret Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG un 
Hotel Alpenhof GesmbH pret Oliver Heller [2010] E.C.R. I-12527.
2 Lieta C-190/11, Daniela Mühlleitner pret Ahmad Yusufi un Wadat Yusufi, nyr.
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5. Papildu pasākumi
Referenti atzinīgi vērtē ierosināto spriedumu datubāzes izveidi. 
Tai jābūt visaptverošai, pienācīgi uzturētai un regulāri atjauninātai, kā arī viegli saprotamai un 
pieejamai, jo īpaši patērētājiem.

Saikne ar ADR un ODR arī ir svarīga.
 Tiesību aktu pakete par ADR un ODR pašreiz tiek apspriesta, lai panāktu vienošanos pirmajā 
lasījumā. Tomēr būtu vērts apsvērt arī to, vai varētu būt vēlama ciešāka saikne starp ADR un 
CESL (piemēram, apvienojot CESL ar ieteikumu pusēm izmantot ADR, vai nodrošinot kādu 
saikni starp vienošanos izmantot CESL un piekrišanu izmantot ADR).

Ir jāatkārto, ka paralēli CESL ir nepieciešams izstrādāt ES mēroga standarta līgumu paraugus, 
kā tas jau tika uzsvērts 2011. gada rezolūcijā1. Ir svarīgi atgādināt, ka standarta līguma 
paraugi — īpaši Romas I regulas 6. panta 2. punkta dēļ — nevarētu darboties pašreizējā 
juridiskajā vidē. Referenti ir pārliecināti, ka šādi līgumu paraugi tūlītējai izmantošanai būs ļoti 
svarīgi veiksmīgai CESL darbībai un mudina Komisiju pēc iespējas drīzāk sākt darbu pie to 
izstrādes paralēli notiekošajam likumdošanas procesam. Viņi atzinīgi vērtē Komisijas pausto 
apņemšanos paziņojumā, kas pievienots CESL2, bet uzskata, ka darba tekstā ir nepieciešama 
skaidra norāde uz to.

Turklāt ir izteikti ierosinājumi, ka CESL būtu jāpievieno komentārs vai būtu jāizveido 
padomdevēja iestāde. Referenti vēlas sīkāk izpētīt šos priekšlikumus, vienlaikus uzsverot, ka 
šādām iniciatīvām vajadzētu būt cieši saistītām ar spriedumu datubāzi un jānodrošina 
augstākie kvalitātes standarti un neatkarība, lai puses, īpaši patērētāji, varētu būt pārliecināti 
par sniegto palīdzību.

Tika arī minēts, ka varētu būt lietderīgi izpētīt līgumos paredzētās iespējas, lai nodrošinātu, ka 
EST būs gatava jebkādai papildu darba slodzei, kas varētu būt gaidāma.

II. Pielikums

Attiecībā uz pielikumu, kurā ietverti CESL noteikumi, līdzreferenti izvirzīs tikai ierobežotu 
skaitu jautājumu, jo sīkāka diskusija pārsniegtu šā darba dokumenta darbības jomu. 

1) Negodīgi līguma noteikumi
Attiecībā uz B2C (uzņēmējdarbība patērētājiem) gadījumiem ir veiktas analīzes, uzskaitot 
vairākus noteikumus no dalībvalstu tiesību aktiem, kuri nav tādā pašā veidā iekļauti CESL. 
Referenti rūpīgi izskatīs jebkurus sniegtos pierādījumus. Tomēr tā nešķiet loģiska pieeja —
nedz attiecībā uz šo, nedz citiem aspektiem — aplūkot CESL kā valstu tiesību apkopojumu, 
pievienojot dažādus patērētāju aizsardzības elementus (piemēram, noteikumus par melnajiem 
vai pelēkajiem sarakstiem). Kopējais rezultāts, kas sasniegts ar ierobežojumiem attiecībā uz 
negodīgiem līguma noteikumiem saskaņā ar CESL, ir jāizvērtē un jāsalīdzina ar kopējo 
rezultātu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Referenti rūpīgi un pamatīgi strādās pie 
noteikumiem par negodīgiem līguma nosacījumiem. Ierobežojumu attiecībā uz negodīgiem 
noteikumiem piemērošanas jomai un attiecīgajai pārbaudei ir jābūt skaidrai un pietiekami 

                                               
1 30. punkts.
2 COM(2011) 0636, 11. lpp.
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atbilstošai Direktīvai par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos, lai nodrošinātu vēlamo 
rezultātu, proti, ļaut izdarīt atsauci uz EST judikatūru.

Attiecībā B2B darījumiem tika atzīts, ka ierosinātais režīms — atšķirībā no tā konkurenta 
CISG — neliek pietiekamu uzsvaru uz skaidrības veicināšanu komercdarījumos, pamatojoties 
uz to, ka joma ir pārāk plaši definēta un pārbaude par negodīgiem līguma noteikumiem 
nesniedz pietiekamas norādes vai var atšķirties no B2C gadījumiem. Referenti to izanalizēs un 
ierosinās atbilstošus grozījumus.

2) Pircēja tiesiskās aizsardzības līdzekļi
Viens no „karstajiem” apspriežamajiem jautājumiem ir tas, vai patērētāju tiesiskās 
aizsardzības sistēma, kas ierosināta CESL — ko raksturo brīva tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
izvēle, tas, ka pārdevējam nav tiesību novērst trūkumus un nav prasības paziņot par līguma 
izbeigšanu noteiktā termiņā — ir dzīvotspējīga un var nodrošināt to pievilcību, kas 
nepieciešama sekmīgai izvēles instrumenta darbībai. Patērētāju pārstāvji lūdz sniegt 
skaidrojumus un nodrošināt lielāku aizsardzību; uzņēmumi un to juristi paredz, ka uzņēmumi 
varētu neizmantot šādu pārāk aizsargājošu instrumentu. Pēc pirmās analīzes šķiet, ka 
ierosinātā sistēma patiešām piedāvā ļoti augstu patērētāju aizsardzības līmeni, kas ir plašāka 
par Eiropas Savienības tiesību aktos, jo īpaši Patēriņa preču pārdošanas direktīvā noteikto 
aizsardzību un kas gandrīz pilnībā atbilst valsts tiesību aktu darbības jomai vai pat pārsniedz 
to. Acīmredzot būs jāveic sīkāka izpēte attiecībā uz šo aspektu.

Referentiem ir zināms, ka tika noteikta saikne starp patērētājam piešķirto tiesību apjomu, kur 
daži saskata ļaunprātīgas izmantošanas risku, un godprātības un godīga darījuma principu, kas 
varētu darboties kā korektīvs līdzeklis ļaunprātīgas izmantošanas gadījumos. Pēdējais princips 
nav zināms visu dalībvalstu tiesību sistēmās un var radīt atšķirīgas interpretācijas risku. No 
otras puses, var būt nepieciešamība rast risinājumu katrā atsevišķā gadījumā saskaņā ar 
vispārējiem noteikumiem, un spriedumu datubāze un papildu dokumentācija varētu sniegt 
neatsveramu palīdzību šai sakarā.

Referenti uzskata, ka būs nepieciešams izvērtēt tiesiskās aizsardzības līdzekļu sistēmu tās 
kopējā struktūrā, lai varētu risināt paustās bažas, veicot tehniskus labojumus (skaidrāku 
formulējumu, kas vajadzības gadījumā apvienots ar noteikumu pārveidošanu), ja 
nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas. Šis uzdevums būs jāveic progresīvā veidā, vienlaikus 
neietekmējot nevienu risinājumu no paša sākuma un rūpīgi ieklausoties visos nākotnes CESL
lietotājos.

3) Preču atdošana atpakaļ
Referenti rūpīgi izpētīs sniegtos ieteikumus attiecībā uz noteikumu par preču atdošanu atpakaļ 
pārformulēšanu un pārveidošanu. Viņiem vissvarīgākais ir panākt, lai piedāvātais risinājums 
radītu stabilu līdzsvaru starp abām pusēm un lai patērētājiem būtu skaidrs un paredzams, kas 
viņiem ir jāmaksā vai jāatdod atpakaļ, lai viņi varētu būt pārliecināti, īstenojot savas tiesības.

4) Digitālais saturs
Referenti no pirmā acu uzmetiena redz dažus ieguvumus attiecībā uz digitālā satura 
iekļaušanu, ņemot vērā, ka kopējs tiesiskais regulējums ir īpaši nepieciešams šajā jomā. 
Tomēr, šķiet, ka vairāki jautājumi ir atkārtoti jāizvērtē, proti, kā rīkoties gadījumos, kad 
digitālais saturs netiek apmaksāts ar naudu, bet, piemēram, ar personas datiem, vai papildu 
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pielāgojumi noteikumiem par neatbilstību vai noilgumu ir nepieciešami, ņemot vērā digitālā 
satura īpašo raksturu.

5) Noilgums
Pēc pirmās analīzes referenti atzīst, ka īsā noilguma perioda subjektīvais sākums atbilst 
mūsdienu valsts un starptautisko tiesību aktu izvēlei.

10 gadu noilguma termiņš ir izraisījis kritisku reakciju, turpretim citi, tostarp Komisija, 
skaidro, ka tā mērķis ir radīt tiesisko noteiktību, bet tā praktiskais nozīmīgums ir nosacīts. 
Tikai ļoti retos gadījumos pircējs varētu būt neinformēts par neatbilstību deviņus ar pusi 
gadus, tad par to uzzināt, un joprojām varētu pierādīt, ka tas pastāvēja jau piegādes brīdī.

Referentu mērķis ir nodrošināt skaidrus noteikumus par noilgumu, kas precīzi atbilst 
praktiskajām vajadzībām, neaizmirstot to, ka noilguma termiņi būs jāizvērtē kā viens no 
tiesiskās aizsardzības sistēmas elementiem, nevis izolēti.

C. Secinājums

Pēc referentu domām, CESL sniedz milzīgas potenciālas priekšrocības patērētājiem un 
uzņēmumiem iekšējā tirgū un īpaši digitālajā laikmetā, un piedāvā iespēju, ko nedrīkst palaist 
garām. Referenti aicina sīkāk apsvērt tos elementus, kas varētu nodrošināt sekmīgu 
instrumenta darbību un gaida turpmākas debates par šiem jautājumiem.


