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Atbildot uz Eiropas Komisijas izsludināto konsultāciju (Green Paper) par 
patērētāju acquis pārskatīšanu, sniedzam sekojošu viedokli: 

1. A1 jautājumā atbalstam 2.variantu 
Ņemot vērā pašreizējo situāciju, kas pieļauj dalībvalstīm pieņemt 

stingrākus noteikumus nacionālajos normatīvajos aktos (minimāla saskaņošana), 
daudzas dalībvalstis, tostarp arī Latvija, šo iespēju ir izmantojusi. Tādējādi 
dalībvalstīs nav vienota normatīvo aktu vide, kas nodrošinātu vienādu patērētāju 
tiesisko aizsardzību pārrobežu darījumos, tomēr patērētājam ES robežās nevar 
tikt paredzēta mazāka aizsardzība nekā tā ir noteikta direktīvās. Ņemot vērā šo 
sadrumstalotību, kas kavē pārrobežu uzņēmējdarbības attīstību, Latvija uzskata, 
ka vislabākā patērētāju tiesību aktu pārskatīšanas pieeja būtu jauktā (otrais 
variants), jo tādējādi tiktu saskaņoti direktīvās formulētie juridiskie jēdzieni un 
radīta vienota normatīvā vide, kas sekmētu patērētāju uzticēšanos, izlemjot par 
lēmuma pieņemšanu – par labu pārrobežu darījumam.  

 
2.  A2 jautājumā atbalstam 1.variantu  
Uzskatam, ka horizontālais instruments būtu jāattiecina uz visiem 

patērētāju līgumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar iekšzemes vai 
pārrobežu darījumiem. Situācija šobrīd rāda, ka izmantojot minimālo 
harmonizāciju, dalībvalstīs ir noteikts stingrāks regulējums patērētāju tiesību 
normatīvajos aktos. Katrā no dalībvalstīm jau ir noteikts patērētāju aizsardzības 
līmenis, ar ko attiecīgi rēķinās gan patērētāji, gan uzņēmēji, līdz ar to atsevišķos 
gadījumos dalībvalstīm jāparedz iespēja noteikt arī stingrāku regulējumu. 
Pieļaujot noteikt arī stingrākus noteikumus atsevišķos jautājumos, ļautu 
pieskaņot Kopienas regulējuma nosacījumus vietējiem apstākļiem. 
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Horizontālā instrumenta darbības jomas attiecināšana tikai uz distances 
līgumiem vai tikai uz pārrobežu līgumiem sadrumstalos pašreizējo normatīvo 
regulējumu. 

3. A3 jautājumā atbalstam 1.variantu 
Attiecībā uz harmonizācijas līmeni uzskatam, ka patlaban dalībvalstīs ir 

pārāk atšķirīgas tiesību sistēmas un normatīvie akti, kas varētu izraisīt 
problēmas, ja visām direktīvām noteiktu maksimālo saskaņošanas pakāpi. Līdz 
ar to saskaņošanu varētu noteikt atsevišķos jautājumos, piemēram, attiecībā uz 
atteikuma tiesībām, tāpēc uzskatam, ka visiemērotākais pārskatīto 
direktīvu/jaunā instrumenta saskaņošanas līmenis būtu pirmajā variantā 
norādītais, tomēr atsevišķos gadījumos dalībvalstīm jāparedz iespēja noteikt arī 
stingrāku regulējumu. 

4. B1 jautājumā atbalstam 1.variantu 
Latvijas normatīvajos aktos bija iekļauta paplašinātā „patērētāja” 

definīcija, to attiecinot arī uz juridiskām personām, kas darījumu noslēgušas 
ārpus savas saimnieciskās darbības, tomēr tādēļ, ka praksē radās lielas grūtības 
ar nošķīrumu, vai attiecīgā prece vai pakalpojums ir vai nav tieši saistīta ar 
personas saimniecisko darbību, tika veikti grozījumi, patērētāja definīciju 
attiecinot tikai uz fizisku personu. Tāpēc 2.variantā piedāvātais formulējuma, 
kas nosaka vērtēt, vai patērētāja nolūks galvenokārt saistīts ar to nodarbošanos, 
uzņēmējdarbību vai profesiju, praktiskajā piemērošana varētu radīt problēmas 
un situācijas, kad patērētājiem domātā aizsardzība tiktu nodrošināta arī 
saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas nolūkā gūt peļņu. 
 

5. B2 jautājumā atbalstam 2.variantu 
Uzskatām, ka profesionāla starpnieka palīdzība vienai pusei var radīt 

nevienlīdzību pušu starpā, ņemot vērā, ka starpnieks kā profesionālis konkrētajā 
jomā ir labāk informēts nekā patērētājs un nav izslēgts, ka patērētāju līgumos 
tiek ietverti patērētājiem nelabvēlīgi noteikumi. Līdz ar to uzskatām, 
ka līgumslēdzēja pusei, kura noslēdz līgumu ar profesionālu starpnieku, kas 
darbojas otras puses interesēs, būtu nepieciešama augstāka aizsardzība, jo šī 
situācija ir faktiski pielīdzināma tai, kad līgums tiek slēgts ar uzņēmēju.   
  

6. C jautājumā atbalstam 1.variantu 
Latvijas Republikas Civillikuma 1.pantā ir iekļauts princips, kas paredz, 

ka tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības, arī dažās 
direktīvās šie principi ir iekļauti. Minētais princips ir piemērojams visiem 
civiltiesiskiem darījumiem, līdz ar to Latvija jau ir paredzējusi labas ticības 
principu nacionālajos normatīvajos aktos. Tomēr Latvijas normatīvajos aktos 
patlaban nav iekļauts godprātīgas darījumu slēgšanas princips. Uzskatam, ka 
būtu nepieciešams šādu principus attiecināt uz visiem darījumiem, kas slēgti ar 
patērētāju, lai veicinātu patērētāju aizsardzību un uzticēšanos. 
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7.  D1 jautājumā atbalstam 1.variantu  
Ņemot vērā, ka arī iepriekš sastādītie līguma noteikumi patērētājam var 

tikt uzspiesti, kā arī no ražotāja, pakalpojuma sniedzēja vai pārdevēja puses 
netiek nodrošināts pienākums par līguma noteikumu izskaidrošanu, uzskatam, 
ka Direktīvas par negodīgiem noteikumiem piemērošanas mērogs jāpaplašina, 
iekļaujot noteikumus, kuri tikuši apspriesti. Vienlaicīgi norādām, ka ir 
pieļaujama situācija, kad līguma noteikumus iepriekš sastāda un iesniedz pats 
patērētājs, šādā situācijā Direktīvas par negodīgiem līguma noteikumiem uz 
pušu attiecībām nav attiecināmi.  

7. D2 jautājumā atbalstam 4.variantu 
Uzskatām, ka būtu nepieciešams gan „melnais”, gan „pelēkais” saraksts, 

jo uzskatām, ka ir noteikumi, kuri ir netaisnīgi jebkurā gadījumā, piemēram, 
līguma noteikums, kas samazina ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja 
atbildību vai atbrīvo tos no atbildības gadījumos, kad patērētājs guvis kaitējumu 
veselībai, vai patērētāja nāves gadījumā, kuram par cēloni bijusi ražotāja, 
pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja darbība vai bezdarbība, tādējādi tie būtu 
aizliedzami bez iepriekšējās izvērtēšanas. Tomēr ir noteikumi, kuru 
netaisnīgums ir izvērtējams, ņemot vērā labas ticības principu un būtiskas 
neatbilstības principu, piemēram, kādos gadījumos līgumsods uzskatāms par 
proporcionālu.  

8. D3 jautājumā atbalstam 2.variantu 
Par atbalstāmu uzskatām otro variantu, tomēr atsevišķos gadījumos varētu 

piemērot stingrākus nosacījumus un vērtēt līguma priekšmetu, piemēram, kad 
līguma priekšmets ir neskaidrs. 

9. E jautājumā atbalstam 2.variantu 
 Uzskatam, ka būtu nepieciešams noteikt dažādus tiesiskās aizsardzības 

līdzekļus par dažādu informēšanas pienākumu pārkāpšanu atbilstoši otrajā 
variantā norādītajam.  

10. F1 jautājumā atbalstam 1.variantu 
 Uzskatam, ka ir svarīgi vienādot direktīvu regulējumu attiecībā uz 

atteikuma tiesību izmantošanu un nodrošināt vienotu pieeju attiecībā uz 
atteikuma tiesību izmantošanas termiņu. Piekrītam pirmajā variantā norādītajam 
noteikt vienotu atteikuma tiesību izmantošanas termiņu – vislabāk tam atbilstu 
14 dienu termiņš. Tādā veidā arī patērētāji labāk varētu apzināties savas tiesības. 

11. F2 jautājumā atbalstam 2.variantu  
Ņemot vērā šobrīd esošo situāciju, kad patērētājam nav īstas skaidrības 

par savām tiesībām attiecībā uz atteikuma tiesību realizāciju pārrobežu 
darījumos, atbalstam otro variantu un uzskatam, ka būtu nepieciešams noteikt 
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vienotu procedūru paziņojumam par atteikumu, kas arī atvieglotu atteikuma 
tiesību izmantošanu. Patērētājas justos drošāks, zinot, ka visās dalībvalstīs viņš 
var rēķināties ar tādu pašu atteikuma procedūru. 

12. F3  jautājumā atbalstam 2.variantu 
Atbalstām situāciju, ka patērētājs ir atbrīvots no jebkurām līgumsaistībām, 

izņemot izmaksām, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ ražotājam, 
pārdevējam, pakalpojuma sniedzējam. Šādā veidā patērētājam jau ir nodrošināta 
pietiekama aizsardzība, tomēr, lai atturētu patērētāju no vieglprātīgas rīcības, ir 
nepieciešama patērētāja atbildība par atgriešanas izmaksām, kas saistītas ar 
preces atdošanu atpakaļ. Tāpēc uzskatām, ka būtu nepieciešama harmonizācija 
tām sekām, kas rodas patērētājam īstenojot atteikuma tiesības. 

13. G1  jautājumā atbalstam 2.variantu 
Atbalstam 2.variantu, jo regulējums, kas paredzētu patērētājiem pieejamus 

vispārējus tiesiskās aizsardzības līdzekļus būtu vēlams, jo tas radītu vienotas 
normatīvās vides radīšanu un ievērošanu gan patērētājiem, gan uzņēmējiem – 
tātad arī radot vienotu izpratni, kas ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem 
patērētāju tiesību pārkāpumu novēršanai. 

14. G2  jautājumā atbalstam 1.variantu  
Uzskatam, ka horizontālajam instrumentam nav jāpiešķir patērētājiem 

vispārējas tiesības uz kompensāciju par līguma pārkāpšanu. Šādu tiesību 
piešķiršana patērētājiem sarežģītu pastāvošo dalībvalstu likumdošanas sistēmu, 
jo paralēli patērētāju tiesību aizsardzības nozari reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem pastāv vispārējie tiesību akti, kuros jau ir paredzētas 
patērētāju tiesības uz ekonomisko (materiālo) un morālo zaudējumu atlīdzību. 

15. H1  jautājumā atbalstam 4.variantu 
 Ņemot vērā tehnikas attīstību, preču pārdošanas veids kā termins ir 

uzskatāms par plašāku, tāpēc, lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību, ir 
nepieciešams paplašināt preču pārdošanas jēdzienu iekļaujot tajā no jauna 
radušos pakalpojumu veidus, kuru izmantošana patērētāju vidū ir kļuvusi 
populāra.  

16. H3  jautājumā atbalstam 2.variantu 
 Uzskatam, ka noteikumus par preču pārdošanu patērētājiem nevajadzētu 

attiecināt uz lietotām precēm, ko pārdod atklātās izsolēs. Iepriekš minētais 
viedoklis pamatojams ar to, ka attiecībā uz lietotām precēm var izvirzīt tikai 
daļu no tām prasībām, ko var attiecināt uz jaunām precēm, līdz ar to atbalstāms 
pirmais variants. 

17. I1 jautājumā atbalstam 1.variantu 
 Atbalstam 1.variantu un uzskatam, ka definīcijas konkretizēšana 

uzskatāma par būtisku, lai novērstu domstarpības saistībā ar pretenziju 
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iesniegšanas termiņu sakarā ar iegādātu līguma noteikumiem neatbilstošu preci, 
piemēram, gadījumā, ja strīds ir par to, vai patērētājs savu prasījuma pieteikumu 
ir iesniedzis divu gadu laikā no preces iegādes laika. 

18. I2 jautājumā atbalstam 1.variantu 
Riska nodošanu vajadzētu reglamentēt Kopienas līmenī un tā būtu jāsaista 

ar piegādes brīdi, atbilstoši 1.variantam, tādējādi tiktu atvieglots patērētāju 
sūdzību izskatīšanas process, jo būtu skaidri sadalītas atbildības robežas – līdz 
preces piegādei patērētājam un no mirkļa, kad prece jau ir piegādāta 
patērētājam. 

19. J1 jautājumā atbalstam 2.variantu 
Atbalstam 2. variantu, kas nosaka, ka horizontālais instruments paredz to, 

ka juridiskās garantijas darbības laiks tiek pagarināts par periodu, kura laikā 
patērētājs nevarēja lietot preces, jo tika izmantoti tiesiskās aizsardzības līdzekļi. 
Īpaši svarīgs šāds regulējums būtu situācijās, ja preces defektu novēršanai 
nepieciešams ilgstošs laika periods, kura laikā patērētājam nav iespējams preci 
lietot tai paredzamajam nolūkam, jo prece neatrodas pie patērētāja, piemēram, 
preces remonta laikā. Kā izņēmumi no šī regulējuma būtu paredzamas situācijas, 
ja veikta preces apmaiņa. 

20. J2 jautājumā atbalstam 2.variantu 
Nodod preci remontā, patērētājam nav iespējas preci lietot, līdz ar to būtu 

jāpagarina juridiskās garantijas darbības laiks par attiecīgu laika posmu.  
21. J3 jautājumā atbalstam 2.variantu 

Katrā konkrētajā gadījumā varētu rasties nepieciešamība pēc atbildības 
perioda garuma izvērtējuma – atkarībā no lietotās preces stāvokļa. Gada termiņš, 
kurā patērētājs varētu pārdevējam iesniegt pretenzijas par preces neatbilstību 
līguma noteikumiem uzskatāms par saprātīgu – kā periods, kura laikā lietotajai 
precei jāatbilst vispārīgajām prasībām (jāspēj veikt tās pamatfunkcijas). 

22. J4 jautājumā atbalstam 1.variantu 

Atbalstam 1.varianta piemērošanu, kas paredz, ka pirmo sešu mēnešu 
laikā uzņēmējdarbības veicējam ir jāpierāda, ka piegādes brīdī defekta nebija. 
Pirmo sešu mēnešu laikā kopš preces iegādes piemērojama prezumpcija, ka 
radies defekts ir uzskatāms par ražošanas defektu, paredzot ražotāja tiesības 
sniegt pierādījumus par to, ka preces piegādes brīdī defekts nav bijis. 

23. K1 jautājumā atbalstam 2.variantu 

Uzskatām, ka patērētāja izvēle attiecībā uz pieejamajiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem nebūtu pakārtojama nosacījumiem vai prioritārai 
kārtībai, ļaujot patērētājam izvēlēties tam piemērotāko līdzekli, kā izņēmumu 
paredzot, ka prasību par līguma izbeigšanu patērētājam ir tiesības izvirzīt tikai 
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atsevišķos gadījumos. 
24. K2 jautājumā atbalstam 1.variantu 
Uzskatām, ka ir svarīgi ziņot par atklāto defektu, jo patērētāja prasības 

izpilde līguma noteikumiem neatbilstošas preces vai pakalpojuma gadījumā ir 
tieši pakārtota šādam paziņojumam. Apsverama ir nepieciešamība šādos 
gadījumos noteikt konkrētu termiņu. 

25. L jautājumā atbalstam 2.variantu 
Uzskatām, ka būtu jāvienādo tiešā ražotāju atbildība visās Dalībvalstīs, ir 

vispārējā gadījumā patērētājam, protams, ir ērtāk vērsties pie pārdevēja, tomēr 
atsevišķos gadījumos var būt situācijas, kad ražotājs ir vienīgā iespēja pret ko 
vērst prasījumu. 

26. M1 jautājumā atbalstam 2.variantu 
Atbalstam tirdzniecības garantijas standartnoteikumu ieviešanu, kas 

patērētājiem piedāvātajos garantijas noteikumos ļautu izvairīties no netaisnīgu 
līguma noteikumu iekļaušanas, kā arī radītu vienotu izpratni par garantijas 
noteikumu saturu.  

27. M2 jautājumā atbalstam 2.variantu 

Uzskatam, ka precei piešķirtas tirdzniecības garantijas spēkā esamība 
nedrīkstētu būt atkarīga, piemēram, no preces īpašnieka maiņas. Nodod preci 
citam īpašniekam nedrīkst atbrīvot pakalpojuma sniedzēju, ražotāju, pārdevēju 
atbildību par, piemēram, nedrošu vai nekvalitatīvu preci. 

28. M3 jautājumā atbalstam 2.variantu 

Uzskatam, ka var būt situācija, ka garantija attiecas tikai uz atsevišķu 
preces elementu, tomēr ja ir šāda garantija, svarīgi, lai patērētāj viennozīmīgi 
saprot, cik liela apjoma saistības ir uzņēmies garantijas devējs.  
 
Ar cieņu, 

valsts sekretārs        K.Gerhards 


