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1. Ievads

Negodīga komercprakse mazina patērētāju uzticību iekšējam tirgum un rada būtiskus šķēršļus 
iekšējā tirgus darbībai. Šo problēmu risina ar Negodīgas komercprakses direktīvu 
(2005/29/EK) (turpmāk tekstā – “NKP direktīva”), kas stājās spēkā 2007. gada 12. decembrī. 
Dalībvalstīs aizstājot vairākus noteikumus ar vienu tiesību aktu, NKP direktīvas mērķis ir 
veicināt patērētāju paļāvību iesaistīties pārrobežu darījumos un stiprināt juridisku noteiktību 
uzņēmējiem saistībā ar dažādas komercprakses un reklāmas atļaušanu iekšējā tirgū. 

Šī direktīva rada vispārēju regulatīvu sistēmu attiecībā uz uzņēmēju praksi pret patērētājiem 
tirgū. Tas attiecas uz vairumu negodīgu darbību — no negodīgas prakses Internetā līdz 
uzstājīgām iznēsājumtirdzniecības darbībām — un aptver visas nozares. 

NKP direktīvu pieņēma kā maksimālas saskaņošanas direktīvu, kas nozīmē, ka dalībvalstīm 
nav atļauts novirzīties no direktīvas noteikumiem, t.i., tajās nedrīkst būt stingrāki un 
ierobežojošāki noteikumi, nekā noteikts šajā direktīvā. Tomēr praktiski tā pieļauj dalībvalstīm 
ievērojamu rīcības brīvību attiecībā uz šādu īpašu noteikumu ieviešanu:

 Vispārēji noteikumi: NKP direktīva nosaka vairākas darbības, kas uzskatāmas par 
negodīgām un aizliegtām jebkuros apstākļos. Turklāt dalībvalstis var papildināt šādas 
prakses sarakstu, pamatojoties uz salīdzinoši plašu kritēriju loku, kas ietverts šajā 
direktīvā. Jaunie vispārējie noteikumi nosaka, ka komercprakse ir negodīga, ja tā ir 
pretrunā profesionālās rūpības prasībām un ja tā attiecībā uz produktu būtiski izkropļo vai 
var būtiski kropļot tā vidusmēra patērētāja saimniecisko rīcību.1

 Tiesiskās aizsardzības līdzekļi un sankcijas: Tiesiskās aizsardzības līdzekļus un sankcijas 
nosaka ar dalībvalstu tiesību aktiem. Dalībvalstīs ir dažādas izpildes sistēmas atkarībā no 
tā, vai tās lielā mērā pamatojas uz piemērošanu privāttiesību jomā, kurā liela nozīme ir 
patērētāju grupām (piem., Vācija), uz kriminālām un administratīvām sankcijām (piem., 
Francija) vai pārmaiņus uz pašregulēšanu (piem., Apvienotā Karaliste).

 Juridiskie jēdzieni: Galveno NKP direktīvas noteikumu pamatā ir tādi termini kā 
“vidusmēra patērētājs”, “profesionālā rūpība” un “uzaicinājums veikt pirkumu”, kurus 
dalībvalstu iestādes un tiesas var interpretēt dažādi. 

Svarīgi arī norādīt, ka ar NKP direktīvu tikai aizsargā patērētāju ekonomiskās intereses no 
negodīgas komercprakses. Dalībvalstīs var ieviest papildu aizliegumus un ierobežojumus, 
pamatojoties uz produktu veselīguma un drošības aspektiem vai prasībām, kas saistītas ar 
gaumi un piedienīgumu.2

Ņemot vērā atšķirības dalībvalstu izpildes sistēmās, sarežģītību attiecībā uz dažiem 
juridiskiem jēdzieniem, daudzējādiem un plašiem valsts noteikumiem, ar ko regulē negodīgu 
komercpraksi, kā arī direktīvas plašo piemērošanas jomu, direktīvas pienācīgai pārņemšanai 
un efektīvai ieviešanai būs izšķiroša nozīme, lai sasniegtu maksimālu saskaņošanu, nodrošinot 
lielāku patērētāju uzticību un juridisku noteiktību uzņēmumiem iekšējā tirgū.

                                               
1 skat. NKP direktīvas 5. panta 2. punktu
2 skat. NKP direktīvas 3. panta 3. punktu; 7. apsvērumu
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2. Pārņemšana

NKP direktīvas pārņemšanas termiņš beidzās 2007. gada 12. jūnijā. Lai gan vairumā 
dalībvalstu pārņemšanas process noritēja bez lieliem sarežģījumiem, dažas dalībvalstis 
joprojām nav pārņēmušas šo direktīvu, un nedaudzas dalībvalstis to ir izdarījušas nepareizi. 

Līdz šim (2008. gada 16. septembrim) savus pārņemšanas pasākumus Komisijai nav 
paziņojušas piecas valstis: Vācija, Spānija, Luksemburga, Nīderlande un Somija. Komisija 
2007. gada augustā pret šīm dalībvalstīm uzsāka pārkāpumu procedūras.

Komisija atklāja prasībām neatbilstošu pārņemšanu trīs dalībvalstīs: Francijā, Dānijā un 
Zviedrijā. Oficiālas pārkāpumu procedūras saistībā ar neatbilstīgu direktīvas pārņemšanu pret 
šīm dalībvalstīm vēl nav uzsāktas. 

Turklāt trīs lietas ir nodotas EKT. Pirmās divas lietas ir par spēkā esošo Beļģijas tiesību aktu, 
ar ko aizliedz kompleksus produktu un/vai pakalpojumu piedāvājumus patērētājiem, saderību 
ar NKP direktīvu1. Ģenerāladvokāta secinājumi par pirmajām divām lietām gaidāmi 
septembra beigās vai oktobra sakumā un EKT lēmums — līdz gada beigām. Trešo 
prejudiciālo nolēmumu par kompleksu piedāvājumu pieļaujamību EKT iesniedza Vācijas 
Bundesgerichtshof.  

Ieviešana un piemērošana

Komisija 2007. gadā pirmoreiz īstenoja vērienīgu pārbaudes pasākumu Sweep kā jaunu 
instrumentu, lai pārbaudītu un pastiprinātu patērētāju aizsardzības tiesību aktu īstenošanu. 
Sweep ir sistemātiska pārbaude, ko dažādās dalībvalstīs vienlaicīgi veic valstu īstenošanas 
iestādes un ko koordinē Eiropas Komisija saskaņā ar Regulu par sadarbību patērētāju tiesību 
aizsardzības jomā (Regula (EK) Nr. 2006/2004), kas stājās spēkā 2006. gada nogalē. Pirmo 
šāda veida pārbaudi veica 2007. gada septembrī attiecībā uz lidsabiedrību tīmekļa vietnēm. 
Valstu iestādes pārbaudīja simtiem lidojumu biļešu iegādes vietņu, lai noteiktu, kurās 
konstatējami likuma pārkāpumi. Papildus dalībvalstu īstenošanas iestādes sazinājās ar 
uzņēmumiem, tiem lūdzot savas tīmekļa vietnes pielāgot atbilstoši noteikumiem vai 
paskaidrot savu nostāju. Nesen, 2008. gada jūnijā, Komisija veica pārbaudes tīmekļa vietnēs, 
kurās piedāvā iegādāties mobilo tālruņu zvanu melodijas un ekrāntapetes. 

Pēc 2007. gada pārbaudes datiem 43,6 % no visām pārbaudītajām tīmekļa vietnēm 
piemērošanas etapa laikā tika apstiprināti pārkāpumi. Šie pārkāpumi galvenokārt bija saistīti 
ar nepilnīgiem cenu rādījumiem (sākotnēji noteiktajā cenā nebija iekļauti nodokļi vai papildu 
maksājumi), pierakstīšanās (opt-in) izvēlēm un fiktīviem piedāvājumiem pirms to laišanas 
tirgū vai nepatiesiem bezmaksas biļešu piedāvājumiem.

2008. gadā veiktās mobilo telefonu pakalpojumu pārbaudes pirmie iegūtie dati saistīti ar 
trūkstošiem vai nepilnīgiem cenu rādījumiem (50 % pārbaudīto vietņu), trūkstošu vai 
nepilnīgu informāciju par komersantu (70 % pārbaudīto vietņu) un informācijas sniegšanu 

                                               
1 Lieta C-261/07 VTB-VAB v.n.v. Total Belgium; lieta C-299/07 Galatea BVBA pret Sanoma Magazines Belgium 
NV un lieta C-304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.
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maldinošā veidā, t. sk. sīkas drukas lietošana un vārda “bezmaksas” maldinoša izmantošana 
(60 % pārbaudīto vietņu).

Veicot pārbaudes pasākumus, no lidsabiedrību vietnēm un mobilo telefonu zvana melodiju un 
ekrāntapešu tirdzniecības vietnēm tīmeklī iegūst precīzākus datus par noteikumu ievērošanas 
problēmām. Tomēr attiecībā uz citām jomām dati ir ļoti ierobežoti. Eiropas Patērētāju centra 
tīkla 2007. gada ziņojumā ir dažas norādes uz iespējamajām problēmu jomām. Saskaņā ar 
ziņojumu lielākā daļa Eiropas patērētāju centru reģistrēto sūdzību (22 %) bija par transporta 
pakalpojumiem, jo īpaši par gaisa transporta pasažieru tiesībām. Civilās aviācijas nozarei seko 
atpūtas un kultūras pakalpojumi (gandrīz 12 % sūdzību) un audiovizuālie pakalpojumi 
(gandrīz 10 %). 

Referente norāda, ka nesenie Eiropas Komisijas centieni, jo īpaši šādu vērienīgu pārbaudes 
pasākumu uzsākšana, ir ļoti atzinīgi vērtējami, pamatojoties uz vajadzību labāk uzraudzīt 
iekšējā tirgus tiesību aktu īstenošanu. Tomēr kopumā dati par patieso iekšējā tirgus tiesību 
aktu īstenošanas situāciju joprojām ir nepilnīgi. Tas lielā mērā ir tādēļ, ka piemērošanas un 
īstenošanas uzraudzība prasa lielus resursus un nepieciešams izstrādāt tādus efektīvākus 
īstenošanas uzraudzības instrumentus kā Sweep, lai nodrošinātu, ka iekšējā tirgus 
priekšrocības var nodot iedzīvotājiem.

Pārrobežu īstenošanas darbības

Referente uzskata, ka īpaša uzmanība jāvelta komercpraksei ar pārrobežu raksturu, t. i., 
praksei, kad komersants pārdod vienas valsts (izcelsmes valsts) patēriņa preces un 
pakalpojumus patērētājiem citā valstī (mērķa valsts). Šādos gadījumos iestādēm mērķa valstī 
ir daudz grūtāk piemērot tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret komersantiem. Turklāt 
patērētāju iestādes izcelsmes valstī dažkārt nav ieinteresētas veikt atbilstīgas darbības pret 
negodīgu komercpraksi mērķa valstī. Dalībvalstis arī atvēl atšķirīgus līdzekļus piemērošanai, 
un attiecībā uz pārrobežu tirgvedību rodas būtiski trūkumi NKP direktīvas piemērošanā un 
izpildē. Tādēļ 2007. gada lidsabiedrību Sweep pārbaudes rezultāti nav pārsteigums — 55 % 
izpildes līmenis valstu vietnēs (50 no 90) un 12 % izpildes līmenis pārrobežu gadījumos 
(5 no 42).

Uz pārrobežu piemērošanu attiecas Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā, 
lai risinātu problēmas, ar kurām dalībvalstu iestādes var saskarties Kopienas iekšējā patērētāju 
aizsardzības jomā. Ir izveidots tādu dalībvalstu iestāžu tīkls, kuras atbild par tiesību aktu 
piemērošanu valsts mērogā. Kopš regulas spēkā stāšanās Pārrobežu sadarbības un kontroles 
(CPC) datu bāzē reģistrēti 234 informācijas pieprasījumi (izmeklēšanas pieprasījumi), 
137 brīdinājumi un 214 pieprasījumu veikt kontroles pasākumus.1

Regulas par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā pantā “Īstenošanas koordinēšana” 
noteikta ierēdņu apmaiņas finansēšana. 2007. gadā finansēja 4 ierēdņu apmaiņu. 

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi un sankcijas

Referente norāda, ka tiesiskās aizsardzības līdzekļi un sankcijas ir svarīgs punkts NKP 

                                               
1 Konstatēts: 4.9.2008.
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direktīvas efektīvā piemērošanā. Saskaņā ar direktīvu dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
ieinteresētajām personām ir jābūt pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ar ko sākt 
tiesvedību pret negodīgu komercpraksi1, paredzot, ka konkrētā līdzekļa izvēle ir dalībvalsts 
kompetencē. Dalībvalstīm ir jānosaka sankcijas gadījumiem, kad tiek pārkāpti valsts 
noteikumi direktīvas piemērošanā. Šādām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām.2

Visumā dalībvalstīm ir plašas iespējas izlemt, kā tās nodrošinās atbilstību tiesību aktiem — ar 
privāto vai publisko tiesību sankcijām. Piemēram, krāpniecisku darbību, agresīvas vai 
draudošas uzvedības, vai patērētāju fiziskās drošības apdraudējuma gadījumos dalībvalstis var 
noteikt kriminālsankcijas, taču direktīva nenosaka to par pienākumu. Ar kriminālsankcijām 
var efektīvi atturēt komersantus no iesaistīšanās šādā ārkārtējā praksē. Piemēram, Apvienotajā 
Karalistē iesaistīšanās negodīgā komercpraksē “ar nodomu vai bez tā” ir noteikta par 
noziedzīgu nodarījumu.

Paraugprakse

Referente norāda, ka vajadzētu mudināt Komisiju, lai tā palīdz dalībvalstīm un sadarbojas ar 
tām NKP direktīvas ieviešanā,  kā arī veicina paraugprakses izmantošanu direktīvas ieviešanā 
un piemērošanā. Paraugprakse varētu ietvert īstenošanas iestāžu darbinieku apmaiņas 
veicināšanu. Šādi pasākumi varētu veicināt direktīvas labāku piemērošanu un nodrošināt 
saskaņotāku piemērošanu kopregulēšanas iestāžu starpā visā ES.

Direktīva ir ieviesta pareizi, ja iedzīvotāji pilnībā apzinās savas tiesības. Vienlaicīgi ar 
patērētāju tiesību paplašināšanu ar NKP direktīvu vajadzētu īstenot pasākumus, kas 
nepieciešami šo tiesību izmantošanas atbalstam. Dalībvalstu mērogā jādomā par patērētāju 
informēšanas kampaņām, patērētāju uzlabotu izglītošanu un patērētāju konsultantu apmācību. 

Diskusijā apspriežamie jautājumi

Diskusijas ievadam referente vēlas izvirzīt dažus sākotnējus jautājumus, kas rūpīgi jāizvērtē. 
Atkarībā no tā, kā izvērsīsies debates komitejā, šie vai citi turpmākie jautājumi, kas izrietēs no 
komitejas apspriedēm, varētu būt referentes izdarīto grozījumu pamatā. 

 Kā nodrošināt NKP direktīvas efektīvu piemērošanu?
 Kā vispārīgi uzlabot NKP direktīvas un ES patērētāju tiesību piemērošanu pārrobežu 

darījumos?
 Kuri instrumenti ir vispiemērotākie, lai uzraudzītu patērētāju aizsardzības tiesību aktu 

īstenošanu?

                                               
1 NKP direktīvas 11. pants un 21. apsvērums
2 NKP direktīvas 13. pants
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