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Direktīvas par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem 
(Direktīvas 97/7/EK) atcelšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz atcelt Direktīvu 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar 
distances līgumiem. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka maziem uzņēmumiem ienesīgums 
no pārdošanas internetā ir tik mazs, ka tiesības atgriezt preces padara tos neaizsargātus pret 
maksātnespēju, radot lielas izmaksas sabiedrībai. Ņemot vērā pienākumu sniegt informāciju, 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka patērētājiem ir pietiekamas iespējas saņemt informāciju 
iepriekš. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tiem tirgotājiem, kas nodarbojas ar 
tālpārdošanu, vajadzētu būt vismaz iespējai piemērot maksu, lai segtu preču atgriešanas 
iespējamību. Pēc viņa domām, labāk būtu atteikties no direktīvas vispār; tad notiktu tirgus 
pašregulācija un patērētāji paši varētu norādīt, vai viņi novērtē tiesības atgriezt preces un ir 
gatavi maksāt par to. Alternatīvs risinājums būtu noteikt tirgotājiem, kas nodarbojas ar 
tālpārdošanu, pienākumu piedāvāt „nekam nederīgs, naudu atpakaļ” garantiju, kas veidotu ne 
vairāk par 20 % no pirkuma cenas. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tirgus ātri tam 
pielāgotos, tādēļ patērētājam reti būtu jāmaksā minētie 20 %.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 17. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī
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Tālpārdošanas direktīvā1 paredzēts, ka patērētājs, kurš noslēdzis distances līgumu, var 
izmantot atteikuma tiesības septiņu darba dienu laikā pēc preču saņemšanas. Vienīgā maksa, 
ko var prasīt no patērētāja, ja viņš izmanto atteikuma tiesības, ir preču atpakaļ nosūtīšanas 
tiešās izmaksas. Dalībvalsts pašlaik savos tiesību aktos var paredzēt vairāk patērētājam 
labvēlīgu noteikumu, piemēram, garāku atteikuma termiņu vai tirgotāja pienākumu segt 
preces atgriešanas izmaksas, un to, ka tirgotājs var līdzīgi rīkoties saskaņā ar saviem līguma 
noteikumiem.

Atteikuma tiesības distances līgumos pamato tas, ka patērētājam faktiski nav iespēju apskatīt 
izstrādājumu vai pārliecināties par sniegtā pakalpojuma raksturu pirms līguma noslēgšanas2.

ES likumdevēji nesen pieņēma Patērētāju tiesību direktīvu3, ar kuru pārskata un atceļ 
pašreizējo Tālpārdošanas direktīvu, un tā jāpiemēro visā Eiropas Savienībā līdz 2014. gadam. 
Likumdevēji ir vēlreiz apstiprinājuši patērētāja iespējas pārdomāt savu izvēli. Ar jauno 
direktīvu tiks izveidots vienots tiesiskais regulējums visā Eiropas Savienībā attiecībā uz 
galvenajiem tālpārdošanas līgumu aspektiem, un dalībvalstis, izņemot dažus gadījumus, vairs 
nevarēs izmantot atšķirīgus noteikumus šajā jomā. Minētais regulējums ietver, piemēram, 
informāciju, ko sniedz tirgotājs, atteikuma tiesības un tirgotāja un patērētāja pienākumus 
līguma atteikuma gadījumā.

Vienādi noteikumi Savienības līmenī mazinās patērētāju tiesību aktu sadrumstalotību un 
tādējādi būtiski samazinās atbilstības nodrošināšanas izmaksas tirgotājiem. Tas palielinās 
juridisko noteiktību un uzņēmumu un patērētāju uzticēšanos iekšējam tirgum. Tādēļ, 
salīdzinot ar pašreizējo situāciju Vācijā, tirgotāji varēs samazināt kravas izmaksas. Saskaņā ar 
Patērētāju tiesību direktīvas 14. pantu patērētājs būs tas, kuram nāksies segt preču atgriešanas 
izmaksas, izņemot gadījumus, ja tirgotājs ir piekritis tās segt, vai ja tirgotājs nav informējis 
patērētāju, ka šīs izmaksas ir jāsedz viņam.

Secinājums

Ņemot vērā nesen pieņemto Patērētāju tiesību direktīvu, Komisija neplāno ierosināt 
tālpārdošanas noteikumu pārskatīšanu. Patērētāju tiesību direktīva nodrošina stabilu līdzsvaru 
starp uzņēmēju un patērētāju interesēm.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 20. maija Direktīva 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar
distances līgumiem (OV L 144, 04.06.1997., 19. lpp.).
2  Sk. Tālpārdošanas direktīvas 14. apsvērumu.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/pe00/pe00026.en11.pdf. Direktīva tika pieņemta 2011. gada 
10. oktobrī. Dalībvalstīm tā jātransponē līdz 2013. gada decembrim. Pēc tam tā jāpiemēro visās dalībvalstīs līdz 
2014. gada 13. jūnijam.


