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1. PROCEDŪRAS JAUTĀJUMI UN APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM 
PERSONĀM 

Eiropas Komisija (Komisija) strādā pie Eiropas līgumtiesībām kopš 2001. gada. Komisija 
2010. gada jūlijā pieņēma "Zaļo grāmatu par politikas iespējām virzībā uz Eiropas 
līgumtiesībām patērētājiem un uzņēmumiem" (Zaļā grāmata). Komisijas darba programma 
2011. gadam paredz juridisku instrumentu par Eiropas līgumtiesībām, kas jāierosina kā 
stratēģiska iniciatīva 2011. gada pēdējā ceturksnī. 
 

Komisija 2010. gada aprīlī izveidoja ekspertu grupu (EG), lai tā veiktu priekšizpēti 
dokumenta projektam. Priekšizpēte noslēdzās 2011.gada aprīlī. Ietekmes novērtējuma vadības 
grupa tikās 5 reizes, lai apspriestu Zaļās grāmatas projektu, ietekmes novērtējuma (IN) 
ziņojumu un priekšizpētes rezultātus.   
 

Komisija veica regulāras apspriešanās. Zaļās grāmatas rezultātā tika saņemtas 320 atsauksmes 
no dažādām ieinteresētajām personām. Tās ļāva Komisijai noteikt un risināt problēmas 
saistībā ar politikas iespējām. Tāpat Komisija izveidoja galveno ieinteresēto personu ekspertu 
grupu, kurā bija pārstāvēti uzņēmumi, patērētāji un juristi. Ar ekspertu grupu notika regulāras 
apspriedes par priekšizpēti, lai nodrošinātu, ka tās noteikumi aptvertu visas praktiskās 
problēmas un būtu lietotājiem draudzīgi. Papildus Komisija veica uzņēmumu un patērētāju 
aptauju, izmantojot Eirobarometra (EB), MVU vadības centra un Eiropas Biznesa paneļa 
aptaujas. Ieinteresētajiem uzņēmumu pārstāvjiem 2010. gada novembrī tika noorganizēts 
seminārs par līgumtiesībām. Komisijas ierēdņi tikās arī ar BEUC pārstāvjiem un piedalījās 
divās Eiropas Patērētāju konsultatīvās grupas (ECCG) sanāksmēs.  

 

2. PROBLĒMAS IZKLĀSTS 
2.1. Ievads 

Atšķirības līgumtiesībās starp dalībvalstīm var traucēt pārrobežu tirdzniecībai ES, atturot 
uzņēmumus un patērētājus no pārrobežu darījumiem. Preču tirdzniecībā iesaistītiem 
uzņēmumiem, kas eksportē uz citiem ES tirgiem, lai rastu tiem piekļuvi, rodas liekas darījumu 
izmaksas, kas sastāda gandrīz vienu miljardu EUR katru gadu. Līgumtiesību atšķirību dēļ 
nenotikušās tirdzniecības vērtība vien mērāma desmitos miljardu euro. 
 

2.2. Pašreizējais ES tiesiskais regulējums līgumtiesību jomā 
Pašreizējo tiesisko regulējumu līgumtiesību jomā raksturo atšķirības valstu tiesību aktos.  
Līgumtiesību jomā ir pieņemta virkne ES un starptautisku juridisku instrumentu, bet joprojām 
nav vienota un visaptveroša noteikumu kopuma, ko uzņēmumi un patērētāji varētu izmantot 
pārrobežu darījumos ES.     
 

2.3. Pirmā problēma: Atšķirības līgumtiesībās attur uzņēmumus iesaistīties pārrobežu 
tirdzniecībā un ierobežo viņu pārrobežu darbības 

Pašlaik vidēji tikai 9,3 % no preču tirdzniecībā iesaistītajiem ES uzņēmumiem eksportē ES 
robežās. Lielākā to daļa (62% no darījumiem starp uzņēmumiem un 57% no darījumiem starp 
uzņēmumiem un patērētājiem eksportē uz vairāk kā 3 citām dalībvalstīm. Viens no iemesliem 
šim salīdzinoši zemajam pārrobežu tirdzniecības līmenim ir paliekošie regulatīvie (piem., 
atšķirības nodokļu regulējumā, līgumtiesībās un administratīvajās prasībās) un praktiskie 
šķēršļi (piem., valoda, transports un pēcpārdošanas apkope) pārrobežu tirdzniecībai. 
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Atšķirību līgumtiesībās negatīvā ietekme uz pārrobežu tirdzniecību. Ar līgumtiesībām 
saistīti šķēršļi attur dažus uzņēmumus no pārrobežu tirdzniecības. 61 % uzņēmumu, kas 
iesaistīti darījumos starp uzņēmumiem, un 55 % uzņēmumu, kas iesaistīti darījumos starp 
uzņēmumiem un patērētājiem, bieži vai vismaz dažreiz ir atturējušies no darbībām ar 
līgumtiesībām saistītu šķēršļu dēļ. Turklāt 3 % respondentu darījumu starp uzņēmumiem 
grupā un 2 % darījumu starp uzņēmumiem un patērētājiem grupā EB aptaujās norādīja, ka 
vienmēr atsakās no eksporta šā iemesla dēļ. Otrkārt, ar līgumtiesībām saistīti šķēršļi liek 
uzņēmumiem ierobežot savas pārrobežu darbības: Vairāk kā 80 % uzņēmumu (abās darījumu 
grupās: starp uzņēmumiem un starp uzņēmumiem un patērētājiem), kas aktīvi darbojās vai 
bija ieinteresēti pārrobežu tirdzniecībā un ko skāra līgumtiesību šķēršļi, pieļāva, ka šā iemesla 
dēļ viņi eksportē uz nedaudzām ES valstīm. ES robežās nenotikušās tirdzniecības vērtība, 
uzņēmumiem atsakoties no pārrobežu tirdzniecības līgumtiesību dēļ, ir lēšama no 26 
miljardiem euro (kas atbilst Lietuvas IKP) līdz 184 miljardiem euro (kas ir nedaudz vairāk par 
Portugāles IKP).  
 
Pētījumi parāda, ka divpusēja tirdzniecība starp valstīm, kuru tiesību sistēmām ir kopīga 
izcelsme, ir pozitīva ietekme uz tirdzniecību.  Ja ieguldījums līgumtiesību atšķirību novēršanā 
palielinātu šo pozitīvo ietekmi apmēram par 1 procentpunktu, tirdzniecība ES robežās 
palielinātos aptuveni par 30 miljardiem euro.  
 

2.3.1. Papildu darījumu izmaksas, kas rodas atšķirību līgumtiesībās dēļ, traucē 
pārrobežu tirdzniecībai. Tas, ka jāpiemēro atšķirīgas ārvalstu līgumtiesības, rada papildu 
darījumu izmaksas, salīdzinot ar tirdzniecību iekšzemē. Šīs izmaksas parasti pieaug 
proporcionāli ES valstu skaitam, ar kurām uzņēmums tirgojas. Uzņēmumi lēš, ka viņu 
darījumu izmaksas iekļūšanai vienā dalībvalstī svārstās no nepilna tūkstoša euro līdz vairāk kā 
30 tūkstošiem euro. Šīm izmaksām ir lielāka ietekme uz mikrouzņēmumiem un maziem 
uzņēmumiem, jo tās veido lielāku daļu no to apgrozījuma.  

2.3.2.  
Visu pašlaik eksportējošo ES uzņēmumu kumulatīvās izmaksas svārstās starp 6 un 13 
miljardiem euro. Darījumu izmaksas gadā ir apmēram 0,9 līdz 1,9 miljardi euro. Ja nekas 
netiks darīts, līdz 2020. gadam tās varētu sasniegt 9 līdz 19 miljardus euro, ja saglabāsies tas 
pats izmaksu līmenis eksporta uzsākšanai.  

2.3.3. Priekšstats par lielāku juridisko sarežģītību traucē pārrobežu 
tirdzniecībai. Priekšstats par juridisko sarežģītību ir papildu apstāklis, kas ietekmē lēmumu 
sākt pārrobežu tirdzniecību. Uzņēmumi par galveno šķērsli, piemēram, atzina to, cik grūti ir 
noskaidrot ārvalstu līgumtiesību noteikumus. Šis vērtējums bija 1. vietā darījumu starp 
uzņēmumiem un patērētājiem grupā un 3. vietā darījumu starp uzņēmumiem grupā.  
 

2.4. Otrā problēma: Patērētāji tiek atturēti no pārrobežu pirkumu veikšanas un zaudē 
iespējas 

Pārrobežu iepirkšanās līmenis ES saglabājas salīdzinoši zems, 26 % patērētāju iepērkas citā 
ES valstī ceļojumu laikā un 9 % iepērkas no citas ES valsts tālpārdošanā. Izskatās, ka šķēršļi 
piedāvājuma un pieprasījuma jomā kavē šo izaugsmi. Kamēr praktisko šķēršļu ietekme 
pakāpeniski samazinās, reglamentējošiem šķēršļiem joprojām ir liela nozīme.  
 

2.4.1. Atšķirības līgumtiesībās negatīvi ietekmē pārrobežu iepirkšanos 
Līgumtiesībās ir noteikumi patērētāju tiesību aizsardzībai. Pārliecība par šo noteikumu saturu 
ir galvenais apstāklis, kas nosaka patērētāju paļāvību, izdarot pārrobežu pirkumus. Kad 
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patērētāji saskaras ar dažādiem ārvalstu tiesību aktiem, viņiem nav skaidrības par viņu 
tiesībām pārrobežu kontekstā. Patiesi, 44 % Eiropas patērētāju atzīst, ka neskaidrības par viņu 
kā patērētāju tiesībām attur viņus izdarīt pirkumus citās ES valstīs. 

2.4.2. Patērētāji neizmanto iespējas, ko sniedz kopējais tirgus  
Būtisks patērētāju skaits, kas labāk izvēlas iepirkties savā valstī, jo tiem nav skaidrības par 
viņu pārrobežu tiesībām, bieži zaudē priekšrocības ierobežotās izvēles un augstāku cenu dēļ 
iekšzemes tirgū. Ja tie 44 % patērētāju, kas tiešsaistē iepērkas tikai iekšzemes tirgū un kam 
nav skaidrības par viņu pārrobežu tiesībām, izdarītu vismaz vienu pārrobežu pirkumu, viņi 
varētu ietaupīt 380 miljonus euro. 

 
No otras puses, patērētāji, kas mēģina piekļūt labākiem piedāvājumiem citās dalībvalstīs, 
bieži saņem atraidījumu no tirgotāja. Gandrīz ceturtā daļa Eiropas vairumtirgotāju, kas 
orientēti uz eksportu, atteicās pārdot līgumtiesību dēļ. Atteikums pārdot var atturēt proaktīvus 
patērētājus no pārrobežu iepirkšanās un laupīt tiem ekonomiskas priekšrocības. Eiropas 
patērētāji pārrobežu pirkumiem izdod 42,3 miljardus euro gadā. Pieņemot, ka gada laikā tiem 
3 miljoniem patērētāju, kas saņēma atraidījumu, tika atteikts iegādāties izstrādājumu, kura 
vidējā vērtība ir 52 euro, nenotikušo darījumu vērtība būtu 156 miljoni euro.  
 

2.5. Jārīkojas ES līmenī un jāievēro subsidiaritāte 
 
Šī iniciatīva atbilst subsidiaritātes principam. Kamēr saglabājas atšķirības valstu 
līgumtiesībās, nevar pilnībā sasniegt mērķus, proti, paplašināt pārrobežu tirdzniecību starp 
uzņēmumiem un palielināt patērētāju veikto pirkumu apjomu iekšējā tirgū. Tā kā tirgus 
tendences attīstās un steidzina dalībvalstis rīkoties neatkarīgi (piem., digitāla satura produktu 
regulējumā), novirzes regulējumā rada uzņēmumiem palielinātas darījumu izmaksas un 
juridiskās sarežģītības problēmas; un palielinās nepilnības patērētāju tiesību aizsardzībā. 
Valstu līgumtiesības var tuvināt, tikai pieņemot pasākumus ES līmenī. Savienība ir 
vispiemērotākajā situācijā, lai risinātu iepriekš izklāstītās problēmas, jo tām ir skaidra 
pārrobežu dimensija.  
 

3. POLITIKAS MĒRĶI 
Vispārējais mērķis ir atbalstīt ekonomisko darbību iekšējā tirgū, uzlabojot nosacījumus 
pārrobežu tirdzniecībai, novēršot šķēršļus, ko rada atšķirības dalībvalstu līgumtiesībās. 
Galvenie mērķi ir veicināt pārrobežu tirdzniecības paplašināšanu uzņēmumiem un pārrobežu 
iepirkšanos patērētājiem.  

  

4. POLITIKAS RISINĀJUMI  

4.1. Risinājumi intervences veidam 
 
1. risinājums: pamatscenārijs (bez izmaiņām politikā). Pašreizējais tiesiskais regulējums 
tiktu saglabāts bez turpmākām ES darbībām. 
2. risinājums: instrumentu kopums ES likumdevējam. Tas noteiktu pamatdefinīcijas un 
noteikumus par līgumtiesību jautājumiem, ko varētu regulēt ar ES tiesību aktiem. Varētu 
paredzēt Komisijas dokumentu vai iestāžu nolīgumu.  
3. risinājums: ieteikums par Vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem. Vienoto 
Eiropas tirdzniecības noteikumu instrumentu varētu pievienot ieteikumam, kas adresēts 
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dalībvalstīm, mudinot tās brīvprātīgi aizstāt valsts tiesību aktus ar Vienotajiem Eiropas 
tirdzniecības noteikumiem (3.a risinājums) vai iekļaut tos savos tiesību aktos (3.b risinājums), 
atstājot dalībvalstu ziņā izvēli attiecībā uz termiņiem, metodi un īstenošanas apmēru. Šis 
risinājums varētu pamudināt dalībvalstis aizstāt valsts līgumtiesības vai iekļaut Vienoto 
Eiropas tirdzniecības noteikumu instrumentu kā fakultatīvu režīmu. 
4. risinājums: regula vai direktīva, ar ko izveido fakultatīvu Vienoto Eiropas 
tirdzniecības noteikumu instrumentu. Fakultatīvus Vienotos Eiropas tirdzniecības 
noteikumus varētu izveidot kā "otru režīmu" katras dalībvalsts civiltiesību sistēmā.  Tas būtu 
visaptverošs, patstāvīgs līgumtiesību noteikumu kopums, kas nodrošina augsta līmeņa 
patērētāju tiesību aizsardzību, ko puses varētu izvēlēties kā piemērojamos tiesību aktus 
saviem pārrobežu līgumiem. 
5.a un 5.b risinājums: direktīva par obligātiem Vienotajiem Eiropas tirdzniecības 
noteikumiem. Direktīva varētu saskaņot 27 dalībvalstu līgumtiesības. Tā varētu papildināt 
patērētāju tiesību aizsardzības tiesību kopumu un tās pamatā būtu augsta līmeņa patērētāju 
tiesību aizsardzība. Saskaņošana var būt pilnīga (5.a risinājums) vai daļēja (5.b risinājums). 
6. risinājums: regula, ar ko izveido obligātus Vienotos Eiropas tirdzniecības 
noteikumus. Tas izveidotu visās dalībvalstīs vienotu ES līgumtiesību noteikumu kopumu. 
7. risinājums: regula, ar ko izveido Eiropas Civilkodeksu. Tas izveidotu visās dalībvalstīs 
vienotu ES civiltiesību noteikumu kopumu. 
 
Noraidītie risinājumi:  

• 3.a risinājums: ieteikums, kas mudinātu dalībvalstis aizstāt valsts tiesību aktus. 
• 7. risinājums: regula, ar ko izveido Eiropas Civilkodeksu. 

Šie risinājumi faktiski nesaņēma nekādu atbalstu no ieinteresētajām personām un visdrīzāk 
pārsniedz nepieciešamo pasākumu apmēru un tādēļ ir nesamērīgi. Tāpat tie rada būtiskas 
bažas par to, ka nav ievērots subsidiaritātes princips. 

4.2. Risinājumi darbības jomai un saturam  
Vienoto Eiropas tirdzniecības noteikumu instrumenta piemērošanas joma varētu attiekties 
tikai uz pārrobežu darījumiem vai uz iekšzemes un pārrobežu darījumiem. Piemērošanas jomā 
varētu iekļaut tikai līgumus par darījumiem starp uzņēmumiem un patērētājiem vai arī 
līgumus par darījumiem starp uzņēmumiem. Instrumenta materiālais saturs pamatā 
nepārsniegtu vispārējo līgumtiesību pamatjomas. Plaša piemērošanas joma varētu attiekties uz 
īpašām līgumtiesību jomām, piemēram, pakalpojumu līgumiem, un citām tiesību jomām, 
piemēram, ārpuslīgumisko atbildību.  

Šis ietekmes novērtējums analizē piemērošanas jomas šaurā un plašā nozīmē. Tas attiecas uz 
lielāko daļu parasto praktisko problēmu pārrobežu līguma darbības laikā.  Analīze ir vērsta uz 
būtisko noteikumu ietekmi, ar ko saskaras patērētāji un uzņēmumi. 

 
5. IETEKMES ANALĪZE 
 

5.1. 1. politikas risinājuma galvenā ietekme: pamatscenārijs.  
 
Pamatscenārijs nenovērstu papildu darījumu izmaksas vai nesamazinātu juridiskās 
sarežģītības līmeni uzņēmumiem, kas vēlas nodarboties ar pārrobežu tirdzniecību. 
Konkurence iekšējā tirgū joprojām būtu ierobežota, un, neraugoties uz Patērētāju tiesību 
direktīvas pieņemšanu, saglabātos novirzes patērētāju tiesību aizsardzības noteikumos 
dažādās dalībvalstīs.  
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5.2. 2. politikas risinājuma galvenā ietekme: 
 

5.2.1.  2.a risinājums: instrumentu kopums kā Komisijas dokuments.   
 
Instrumentu varētu izmantot nozares esošo tiesību aktu grozīšanai vai turpmāku tiesību aktu 
sagatavošanai. Tādējādi salīdzinājumā ar pamatscenāriju šā risinājuma pozitīvā ietekme uz 
uzņēmumiem un patērētājiem būtu netieša un arīdzan ļoti ierobežota. Turklāt jebkāda šā 
risinājuma ietekme nebūtu jūtama uzreiz, jo sarunas par jauniem tiesību aktiem vai 
grozījumiem esošos tiesību aktos prasīs laiku, līdz tiks panākta vienošanās. Tā kā nav iespēju 
noteikt, vai Padome un Parlaments vispār izmantotu šo risinājumu un cik plaši, un vai 
pieņemtu to, šā risinājuma ietekme faktiski neatšķirtos salīdzinājumā ar pamatscenāriju.  
 

5.2.2. 2.b risinājums: instrumentu kopums kā iestāžu nolīgums.  
 
Salīdzinot ar 2.a risinājumu, vienīgā šā risinājuma atšķirība ir tā, ka sarunās par jauniem 
tiesību aktiem vai grozījumiem esošos tiesību aktos Padome un Parlaments izmantotu 
instrumentu kopumu, bet ar nosacījumu, ka nepastāv nekādi īpaši būtiski nozarei raksturīgi 
iemesli.  Tomēr, tā kā šis risinājums attiektos tikai uz valstu līgumtiesību noteikumiem, kas 
tiktu grozīti atbilstīgi pārskatītiem vai jauniem ES tiesību aktiem, izmaksas, kas rodas 
atšķirību valstu līgumtiesībās dēļ, pamatā joprojām saglabātos. Turklāt šim risinājumam būtu 
ietekme ne ātrāk kā vidējā termiņā. Tādējādi šā risinājuma vispārējā pozitīvā ietekme, lai arī 
lielāka nekā 2.a risinājuma ietekme, būtu diezgan ierobežota. 
 

5.3. 3. politikas risinājuma galvenā ietekme: ieteikums par Vienotajiem Eiropas 
tirdzniecības noteikumiem.   

 
Šis risinājums būtu efektīvs tikai tad, ja Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus virkne 
dalībvalstu iekļautu pilnībā un bez grozījumiem oriģinālajā versijā, kas pievienota 
ieteikumam. Tomēr tas nešķiet īpaši ticami. Šis risinājums zināmā mērā varētu palīdzēt 
tirgotājiem līgumā, kas attiecas uz darījumu starp uzņēmumiem (jo viņiem būtu izvēles 
brīvība attiecībā uz viņu līgumam piemērojamajiem tiesību aktiem). Tādējādi šiem tirgotājiem 
būtu iespēja samazināt savas darījumu izmaksas, izmantojot tās vienas dalībvalsts Vienotos 
Eiropas tirdzniecības noteikumus, kura tos būtu vislabāk ieviesusi. Taču tas tā nebūtu to 
tirgotāju gadījumā, kas slēdz līgumus par darījumiem starp uzņēmumiem un patērētājiem, jo 
viņiem būtu jāveic izpēte, vai dalībvalsts ir mainījusi Vienotos Eiropas tirdzniecības 
noteikumus attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem un kurā to daļā. Tas 
nozīmē, ka viņi nevarētu veikt pārrobežu tirdzniecību ar patērētājiem, pamatojoties uz vienu 
vienotu noteikumu kopumu, un tādēļ tiem rastos tādas darījumu izmaksas, kādas minētas 
pamatscenārija gadījumā. Attiecīgi šis risinājums tikai ierobežotā mērā novērstu tos šķēršļus 
pārrobežu tirdzniecībai, kas noteikti problēmas definīcijā. 
 

5.4. 4. politikas risinājuma galvenā ietekme: regula vai direktīva, ar ko izveido 
fakultatīvus Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus. 

 
Šis risinājums būtiski samazinātu darījumu izmaksas, jo tas ļautu uzņēmumiem pārrobežu 
tirdzniecībā izmantot vienu vienotu noteikumu kopumu neatkarīgi no valstu skaita, ar kurām 
tie tirgojas ES. Izmaksu samazinājums radītu stimulus tirdzniecības palielināšanai, kā 
rezultātā iekšējā tirgū būtu lielāka konkurence un patērētājiem būtu lielāka preču izvēle par 
zemāku cenu.  
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Ja uzņēmums izmantotu fakultatīvos Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus, 
administratīvās izmaksas būtu ap 3 000 euro līgumiem par darījumiem starp uzņēmumiem un 
patērētājiem un ap 1 500 euro līgumiem par darījumiem starp uzņēmumiem (vidēji vienam 
uzņēmumam).  Pieņemot, ka sākotnēji 25 % esošo eksportētāju nolemtu izmantot fakultatīvos 
Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus, vienreizējās īstenošanas izmaksas būtu ap 1,89 
miljardiem euro. Tomēr šīs izmaksas būtiski pārsniegtu ietaupījumi, kas rastos uzņēmumiem, 
kuriem nebūtu jāmaksā papildu darījumu izmaksas par to, ka viņi tirgojas ar vairāk kā vienu 
dalībvalsti. Šā risinājuma rezultātā rastos izmaksu ietaupījums jauniem eksportētājiem un 
iespējams izmaksu ietaupījums esošajiem eksportētājiem, kas paplašinātu savas pārrobežu 
tirdzniecības darbības uz jaunām valstīm. Jaunu eksportētāju ietaupījumus gadā var lēst ap 
150-400 miljoniem euro apmērā, savukārt iespējamo izmaksu ietaupījumu esošajiem 
eksportētājiem varētu lēst ap 3,7-4,3 miljardiem euro apmērā. Uzņēmumiem iekšzemē vai 
tiem, kuri nebūs izvēlējušies fakultatīvos Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus, nerastos 
nekādas izmaksas, jo  šis risinājums viņus neskartu.  
 
Šis politikas risinājums atbilst politikas mērķiem, jo tas samazina uzņēmumu izmaksas  un 
piedāvā mazāk sarežģītu juridisko vidi tiem, kas vēlas veikt pārrobežu tirdzniecību ar vairāk 
nekā vienu dalībvalsti. Vienlaikus tas sniedz augsta līmeņa patērētāju tiesību aizsardzību.   
 

5.5. 5. un 6. politikas risinājuma galvenā ietekme: 
 

5.5.1. 5.a politikas risinājums: pilnīgas saskaņošanas direktīva par obligātiem 
Vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem un 6. politikas risinājums: 
regula, ar ko izveido obligātus Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus. 

 
Salīdzinot ar pamatscenāriju, šāds instruments būtu saistīts ar būtiskām izmaksām. Jo īpaši 
dārgi tas izmaksātu MVU. Uzņēmumiem, kuri tirgojas tikai iekšzemē, jaunā instrumenta 
izmantošanā rastos ārkārtīgi lielas izmaksas bez jebkādas pievienotās vērtības. Šiem 
uzņēmumiem (17 136 213 darījumu starp uzņēmumiem grupā un 4 420 563 darījumu starp 
uzņēmumiem un patērētājiem grupā), lai izmantotu jaunos tiesību aktus, rastos vienreizējas 
ieviešanas izmaksas 208,8 miljardu euro apmērā.  
 
Instruments radītu papildu administratīvās izmaksas 22 miljoniem uzņēmumu, t.i., arī tiem, 
kas tirgojas tikai iekšzemē, tādējādi tas darījumos starp uzņēmumiem un patērētājiem vienam 
uzņēmumam radītu izmaksas vidēji līdz 2 500 euro apmēra un darījumos starp uzņēmumiem – 
līdz 1 500 euro apmērā. Uzņēmumiem, kas tirgojas tikai iekšzemē, būtu jāsedz šīs izmaksas, 
faktiski negūstot nekādu finansiālu labumu, jo šo priekšrocību varētu izmantot tikai tie 
uzņēmumi, kas veic pārrobežu tirdzniecību. Vienreizējās ieviešanas izmaksas 22 miljoniem 
uzņēmumu (tostarp tiem, kas tirgojas tikai iekšzemē) ES kopumā būtu ap 217 miljardiem 
euro.  
 
Tomēr instruments ļautu samazināt izmaksas jauniem eksportētājiem, kā arī esošajiem 
eksportētājiem, kas paplašinātu savu pārrobežu tirdzniecību jaunās valstīs. Gadā jauno 
eksportētāju ietaupījumi būtu ap 0,63-1,6 miljardiem euro. Līdzīgi kā 4. risinājumā varētu 
lēst, ka esošajiem eksportētājiem, kuri sāktu tirgoties ar jaunām valstīm, iespējamais 
ietaupījums varētu būt vismaz 3,7-4,3 miljardi euro.  
 
Instruments palielinātu konkurenci iekšējā tirgū un panāktu cenu samazinājumu. Patērētāji 
varētu izmantot priekšrocības, ko sniedz plašāka preču izvēle par zemākām cenām. Lai arī 
instruments nodrošinās augsta līmeņa patērētāju tiesību aizsardzību, valsts tiesību aktu 
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aizstāšana varētu nozīmēt to, ka dažos īpašos gadījumos dažu patērētāju tiesības vairs netiks 
aizsargātas, kā to nodrošināja spēkā esošie valsts tiesību akti.  
 
Dalībvalstīm varētu būt grūtības politiski pieņemt un ieviest šos risinājumus, jo tie iznīcinātu 
valsts tiesību aktus un tiesību tradīcijas.  Lai arī instruments saskaņotu spēkā esošos tiesību 
aktus līgumtiesību jomā un novērstu darījumu izmaksas, tas radītu citas būtiskas problēmas, 
kuru ietekme nebūs izsakāma tika naudas izteiksmē vien. Tādēļ, ņemot vērā šīs problēmas un 
finansiālās izmaksas, tās ievērojami pārsniedz instrumenta sniegtās priekšrocības.  
 

5.5.2. 5.b politikas risinājums: minimālas saskaņošanas direktīva par 
Vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem.  

 
Dalībvalstis varētu īstenot šo direktīvu, pārsniedzot tajā noteikto patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeni. Kā rāda pieredze ar esošajām minimālās saskaņošanas direktīvām, 
atkarībā no īstenošanas līmeņa valstu līgumtiesībās varētu saglabāties ievērojams atšķirību 
skaits. Šis risinājums zināmā mērā samazinātu darījumu izmaksas un palielinātu patērētāju 
tiesību aizsardzības līmeni, ļaujot patērētājiem ar lielāku uzticēšanos veikt pārrobežu 
pirkumus.  
 
Tomēr, kā izklāstīts 5.a un 6. risinājumā, iekšzemes un pārrobežu tirgotājiem rastos būtiskas 
vienreizējas ieviešanas izmaksas, jo viņiem būtu jāpielāgo savi līgumi, lai izmantotu jaunos 
noteikumus. Šīs izmaksas skartu visus uzņēmumus, kas iesaistīti preču tirdzniecībā, neatkarīgi 
no viņu vēlmes veikt pārrobežu tirdzniecību. Turklāt, ņemot vērā minimālās saskaņošanas 
būtību, uzņēmumiem tāpat rastos dažas papildu izmaksas, veicot pārrobežu tirdzniecību ar 
patērētājiem, jo viņiem būtu jāizpēta patērētāju tiesību aizsardzības līmenis citās dalībvalstīs. 
Tādēļ, lai arī ieguldījums pārrobežu darījumos starp uzņēmumiem varētu atmaksāties, tiem, 
kas slēdz pārrobežu līgumus par darījumiem starp uzņēmumiem un patērētājiem, kā arī tiem, 
kas tirgojas tikai iekšzemē, rastos būtiskas papildu izmaksas bez acīmredzamas pievienotās 
vērtības.   
 
6. RISINĀJUMU SALĪDZINOŠS NOVĒRTĒJUMS 
Salīdzinošais novērtējums parāda, ka 4. risinājums (fakultatīvi Vienotie Eiropas tirdzniecības 
noteikumi), 5.a risinājums (pilnīgas saskaņošanas direktīva par obligātiem Vienotajiem 
Eiropas tirdzniecības noteikumiem) un 6. risinājums (regula, ar ko izveido obligātus Vienotos 
Eiropas tirdzniecības noteikumus) vislabāk atbilst politikas mērķiem. Tomēr salīdzinājumā ar 
citiem risinājumiem izmaksas, kas saistītas ar 5.a un 6. risinājumu, ir būtiskas, jo visiem 
uzņēmumiem, kas iesaistīti preču tirdzniecībā ES, būtu jāpielāgojas jaunajam tiesiskajam 
regulējumam. Jo īpaši tiem uzņēmumiem, kas tirgojas tikai iekšzemē un kam pārrobežu 
tirdzniecības darījumu izmaksas nerada nekādas problēmas, šie risinājumi radītu finansiālu 
slogu, ko nekompensēs nekādas priekšrocības. Tādēļ tas nav samērīgs pasākums, lai 
samazinātu ar līgumtiesībām saistītos šķēršļus pārrobežu tirdzniecībai. Tāpat 5.a un 
6. risinājums guva tikai nelielu dalībvalstu atbalstu.  
 
Tādēļ vēlamākais politikas risinājums ir 4. risinājums, kas sasniegtu politikas mērķus 
juridiskās sarežģītības un darījumu izmaksu mazināšanai. Eksportētājiem, kas izlems izmantot 
fakultatīvos Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus, sākotnēji radīsies dažas darījumu 
izmaksas. Tomēr uzņēmumi šo risinājumu izvēlēsies brīvprātīgi. Tiem uzņēmumiem, kas 
uzsāks vai paplašinās savu pārrobežu tirdzniecību, tas radīs būtiskus izmaksu ietaupījumus. 
Uzņēmumiem, kas tirgojas tikai iekšzemē, vai tiem, kuri nolems eksporta darbībās neizmantot 
fakultatīvos Vienotos Eiropas tirdzniecības noteikumus, nerastos nekādas izmaksas, jo šis 
risinājums viņus neskartu.   
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Šis risinājums nodrošinātu arī augsta līmeņa patērētāju tiesību aizsardzību, kas palielinātu 
patērētāju pārliecību par tiesībām, veicot pārrobežu pirkumus, un uzticēšanos tām. Tas 
veicinātu pārrobežu tirdzniecību un ES ekonomikas konkurētspēju un patērētāji baudītu 
lielākas priekšrocības, ko sniedz plašāka preču izvēle un zemākas cenas. Tā kā šo risinājumu 
uzņēmumi izvēlētos brīvprātīgi, tas neradītu papildu slogus, bet gan ļautu būtiski ietaupīt tiem 
uzņēmumiem, kas paplašina savas darbības, lai veiktu pārrobežu tirdzniecību. 
 
7. PĀRRAUDZĪBAS UN VĒRTĒŠANAS PASĀKUMI  
 
Komisija sāks pārraudzību un vērtēšanu, lai novērtētu to, cik efektīvi Vienotie Eiropas 
tirdzniecības noteikumi sasniegs savu mērķi. Tas tiks darīts 4 gadus pēc instrumenta 
piemērošanas dienas. Pārraudzības un vērtēšanas nolūks ir ievadīt un savākt informāciju 
pārskata procesam, kurā pārbaudīs Vienoto Eiropas tirdzniecības noteikumu instrumenta 
efektivitāti.  
 


