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Komisijai 
Reglamenta 136. pants
Anna Cavazzini
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vārdā

Temats: Ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas izvērtēšana

Ar Regulu (ES) 2018/302 ir aizliegts noteikt nepamatotus ģeogrāfiskos ierobežojumus preču un 
pakalpojumu pārdošanai ES, un 2018. gada decembrī to sāka piemērot tādu digitālā vienotā tirgus 
pasākumu kopuma ietvaros, kuri pieņemti, lai veicinātu pārrobežu e-komerciju un nodrošinātu 
patērētājiem vienlīdzīgas tiesības piekļūt tirgotāja precēm vai pakalpojumiem ar vienādiem 
noteikumiem neatkarīgi no to atrašanās vietas, tādējādi sekmējot izvairīšanos no tirgus 
sadrumstalotības. Komisija 2020. gada 30. novembrī publicēja pirmo novērtējuma ziņojumu, kurā 
analizēti pirmie 18 īstenošanas mēneši (COM(2020)766)1.

Lai gan ziņojumā ir norādīta regulas sākotnējā pozitīvā ietekme, piemēram, tas, ka ir samazinājusies 
piekļuves tīmekļa vietnēm bloķēšana vai patērētāju novirzīšana uz citām tīmekļa vietnēm, joprojām 
pastāv vairāki šķēršļi, galvenokārt saistībā ar dzīvesvietas vai maksājumu veikšanas vietas prasībām 
reģistrācijas un maksājumu posmā, kā arī saistībā ar regulas izpildi.

1. Lielākajā daļā dalībvalstu tika konstatēta būtiska kavēšanās Ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas 
īstenošanā. Kādus konkrētus pasākumus Komisija veiks, lai nodrošinātu, ka izpilde ir ne tikai 
pieejama, bet arī konsekventa un efektīva visās dalībvalstīs? Kā Komisija plāno vēl vairāk 
uzlabot Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīkla uzraudzības un izpildes darbības?

2. Lai gan regulā jautājums saistībā ar piegādes ierobežojumiem pārrobežu iepirkšanās jomā nav 
risināts tieši, minētie ierobežojumi joprojām skar vairāk nekā 50 % no iepirkšanās mēģinājumiem, 
izraisot patērētāju vilšanos. Kādus pasākumus Komisija veiks, lai veicinātu tirgotāju pārrobežu 
iesaisti un stiprinātu vienoto tirgu?

3. Pārskatīšanas klauzula paredz regulas darbības jomas novērtēšanu. Novērtējuma ziņojumā 
norādīts, ka pieaug pieprasījums pēc pārrobežu piekļuves audiovizuālajiem pakalpojumiem, kuru 
pieejamība bieži vien ir ģeogrāfiski bloķēta. Lai risinātu šo jautājumu, Komisija ir paziņojusi, ka tā 
iesaistīsies ieinteresēto personu dialogā nolūkā veicināt kvalitatīva satura apriti visā ES. Kādus 
konkrētus mērķus un uzlabojumus Komisija sagaida no nozares puses? Vai Komisija ierosinās 
grozīt šo regulu, ja mērķi netiks sasniegti?

Iesniegšanas datums: 23/02/2021

Termiņš: 24/05/2021

1 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai par pirmo Ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas īstermiņa pārskatu.


