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Temats: Lūgumraksts Nr. 2485/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais AM GC, 
par Spānijas Karaļa dekrēta Nr. 1/2007 par patērētāju tiesību aizsardzību 
plānoto tiesisko reformu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vērš Eiropas Parlamenta uzmanību uz Karaļa dekrēta Nr. 1/2007 par 
„lietotāju un patērētāju tiesību aizsardzību” plānoto tiesisko reformu. Turklāt lūgumraksta 
iesniedzējs sīki analīzē šo jautājumu, skaidri norādot, ka izstrādātā reforma būtu gan 
Direktīvas 93/13/EEK, gan Direktīvas 2011/83/ES pārkāpums. Direktīvas 93/13/EEK 
pārkāpums, jo tās 8. pantā skaidri noteikts, ka „dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt 
visstingrākos Līgumam atbilstīgus noteikumus jomā, uz ko attiecas šī direktīva, lai 
nodrošinātu visaugstāko patērētāja aizsardzības līmeni”, un Direktīvas 2011/83/ES 
pārkāpums, jo tās 17. apsvērumā noteikts, ka „patērētāja definīcijai būtu jāattiecas uz fiziskām 
personām, kuras rīkojas nesaistīti ar komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību 
vai profesiju. Tomēr divējāda lietojuma līgumu gadījumā, ja līgums ir noslēgts ar mērķi, kas 
daļēji ir saistīts un daļēji nav saistīts ar personas komercdarbību, un ar komercdarbību 
saistītais mērķis ir tik ierobežots, ka nav dominējošs līguma kopējā kontekstā, arī šāda 
persona būtu jāuzskata par patērētāju”.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 23. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī
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Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz patērētāju definīcijas izmaiņām Spānijas tiesību aktos. 
Viņš uzskata, ka grozījumi 3. pantā Karaļa Dekrētā Nr. 1/2007 par patērētāju un lietotāju 
aizsardzību neatbilst Direktīvai 2011/83/ES par patērētāju tiesībām un Direktīvai 93/13/EEK 
par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos, ciktāl jaunā definīcija ir pārāk ierobežojoša 
un neietver divējāda lietojuma līgumus.

Komisijas komentāri

Komisija norāda, ka saskaņā ar Direktīvas 2011/83/ES 2. panta 1. punktu un Direktīvas 
93/13/EEK 2. panta b) punktu patērētājs ir fiziska persona, kura šīs direktīvas aptvertos 
līgumos darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju.

Direktīvas 2011/83/ES par patērētāju tiesībām 17. apsvērums tikai precizē šo definīciju 
attiecībā uz divējāda lietojuma līgumiem. Tas paredz, ka divējāda lietojuma līgumu gadījumā, 
ja līgums ir noslēgts ar mērķi, kas tikai daļēji ir saistīts ar personas komercdarbību, un šī 
mērķa daļa nav dominējoša līguma kopējā kontekstā, arī šāda persona būtu jāuzskata par 
patērētāju.

Tomēr, transponējot ES direktīvas, dalībvalstīm ir saistoši vienīgi direktīvu mērķi, tām ir 
zināma rīcības brīvība attiecībā uz formu un transponēšanas metodēm. Runājot par apsvērumu 
raksturu, ir jāmin, ka tie nav saistoši; to mērķis ir palīdzēt direktīvas interpretēt.

Secinājums

Komisijas dienesti ir izanalizējuši Komisijā saņemto patērētāja definīciju, kāda tā ir Spānijas 
tiesību aktos (2014. gada 27. marta Likums Nr. 3/2014), un secināja, ka šī definīcija atbilst 
Direktīvas 2011/83/ES 2. panta 1. punktam un Direktīvas 93/13/EEK 2. panta b) punktam.


