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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ES iekšējais tirgus nedarbojas. Viņš pamato 
apgalvojumu, norādot uz gadījumiem, kad viņš internetā vēlējies pasūtīt preces no Vācijas ar 
piegādi uz viņa izcelsmes valsti Portugāli. Daži tiešsaistes piegādātāji neapstrādā pasūtījumus 
no noteiktām dalībvalstīm vai arī automātiski pāradresē pircējus valsts piegādātājiem tajā 
valstī, kur veikts pasūtījums. Citi piedāvā preces nosūtīt tikai uz atsevišķām dalībvalstīm. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šādā veidā pircēji no mazām Eiropas valstīm (bieži no 
Dienvideiropas un Austrumeiropas) cieš no diskriminācijas, iespējams, tāpēc, ka dažās 
dalībvalstīs nav pietiekamas juridiskas noteiktības. Pašreizējā situācija kropļo konkurenci, jo 
daži valstu tirgi nav pilnīgi atvērti, tāpēc patērētāji nevar izmantot iekšējo tirgu un par dažiem 
produktiem tiem jāmaksā pārāk daudz. Lūgumraksta iesniedzējs prasa ES tiesību aktu 
uzlabojumus un ierosina to priekšlikumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Uz pakalpojumu sniedzēju praksi, kas diskriminē saņēmēja valstspiederības vai dzīvesvietas 
dēļ, attiecas Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu 
direktīva) 20. panta 2. punkts. Saskaņā ar šo noteikumu „dalībvalstis nodrošina to, ka tādi 
vispārīgi nosacījumi piekļuvei pakalpojumam, kurus pakalpojumu sniedzējs ir darījis 
pieejamus plašai sabiedrībai, neietver diskriminējošus noteikumus, kas saistīti ar pakalpojumu 
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saņēmēju valstspiederību vai dzīvesvietu”.

Tomēr ir atļautas atšķirības piekļuves nosacījumos, „ja šādas atšķirības tieši attaisno objektīvi 
kritēriji”, kuri, kā paskaidrots Pakalpojumu direktīvas 95. apsvērumā, varētu būt atšķirīgi 
tirgus apstākļi vai papildu izmaksas attāluma dēļ.

Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punkts ir ticis ieviests visu dalībvalstu tiesiskajā 
regulējumā. Tādējādi valsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par katra atsevišķā gadījuma 
analīzi, lai noteiktu, vai tajā ir pārkāpti valsts tiesību akti, kuros transponēts Pakalpojumu 
direktīvas 20. panta 2. punktā paredzētais nediskriminācijas princips.
Lai palīdzētu šīm valsts varas iestādēm novērtēt, vai var attaisnot atšķirīgu attieksmi vai 
atteikumus sniegt pakalpojumu, Eiropas Komisija 2012. gadā izstrādāja dokumentu ar 
norādījumiem par 20. panta 2. punkta piemērošanu1. Patērētāji var ne tikai izmantot izpildes 
panākšanas iespējas, bet arī vērsties pēc palīdzības Eiropas patērētāju centros (ECC), jo īpaši 
pārrobežu gadījumos. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējam, kurš uzturas Portugālē un kuram 
radušies sarežģījumi ar Vācijas mazumtirgotāju, būtu jāsazinās ar Vācijas EEC vai Portugāles 
EEC2.
Eiropas Komisija mudina uzņēmumus sniegt pakalpojumus visā ES un pilnīgi izmantot 
iekšējo tirgu. Šajā saistībā Komisija paziņojumā par „vienotu sistēmu uzticēšanās 
pastiprināšanai vienotajam digitālajam e-tirdzniecības un tiešsaistes pakalpojumu tirgum”3

noteica arī visaptverošu tādu darbību sarakstu, kas turpmāk atvieglos pārrobežu pārdošanu 
tiešsaistē. Šīs darbības ir, piemēram, ar pārrobežu pārdošanu saistītu uzticamu maksājumu un 
piegādes pakalpojumu attīstīšana un alternatīvas strīdu izšķiršanas (ADR) mehānisma 
attīstīšana, tostarp tādu mehānismu attīstīšana, kas piemērojami strīdu izšķiršanai tiešsaistē 
(ODR). Taču saskaņā ar pašreizējiem Eiropas tiesību aktiem nav bezierunu pirkšanas tiesību 
vai pienākuma pārdot. Tomēr Eiropas Komisija ņem vērā lūgumraksta iesniedzēja ieteikumus 
veikt izmaiņas piemērojamajā tiesiskajā regulējumā.

Secinājums

Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punktā ir noteikts nediskriminācijas princips, kuru īsteno 
valsts kompetentās iestādes. Patērētāji var saņemt arī Eiropas patērētāju centru palīdzību. 
Eiropas Komisija centīsies vēl vairāk uzlabot pārrobežu tiešsaistes pārdošanas vidi.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/SWP_article20.2_lv.pdf.
2 Sīkāku informāciju skatīt http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:LV:PDF.


