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Jaunais pasākumu kopums patērētājiem un uzņēmumiem ļaus vieglāk un paļāvīgāk 
pirkt un pārdot preces un pakalpojumus tiešsaistē interneta vidē. 

Šis pasākumu kopums papildina iepriekš pieņemtos divus tiesību aktu priekšlikumus par 
digitālā satura piegādi un par preču pārdošanu tiešsaistē un citu veidu tālpārdošanu, kā 
arī gaidāmo PVN vienkāršošanas priekšlikumu, kuru plānots laist klajā 2016. gada rudenī. 

Eiropas Komisija plāno ieviest jaunus e-komercijas 
noteikumus

E-komercijas 
pasākumu kopumā 

ietilpst:

Ģeogrāfiskās bloķēšanas 
un citu tādu diskriminācijas 

veidu novēršana, 
kuri pamatojas uz 

valstspiederību vai 
dzīvesvietu

Pārrobežu pasta 
sūtījumu piegādes 

cenu pazemināšana 
un efektivitātes 

uzlabošana

• tiesību akta priekšlikums, kas pievēršas nepamatotai ģeogrāfiskajai bloķēšanai 
un citiem diskriminācijas veidiem uz valstspiederības, dzīvesvietas vai 
uzņēmējdarbības veikšanas vietas pamata;

• tiesību akta priekšlikums par pārrobežu pasta sūtījumu piegādes pakalpojumiem, 
kura mērķis ir uzlabot cenu pārredzamību un regulatīvo uzraudzību;  

• tiesību akta priekšlikums, kura mērķis ir pastiprināt patērētāju tiesību īstenošanu 
un precizēt, kas digitālajā pasaulē uzskatāms par negodīgu komercpraksi.

Virtuālajā pasaulē patērētājiem bieži vien tiek liegts piekļūt piedāvājumiem citās 
valstīs, kā arī maršrutējot to uz kādu konkrētu vietni, kurā tas spēs norēķināties 
ar savas valsts debetkarti vai kredītkarti. Šāda diskriminācija vienotajā tirgū nav 
pieļaujama, tādējādi šī regula nodrošinās juridisko noteiktību un izpildāmību 
attiecībā uz ražojumu un pakalpojumu iegādi tiešsaistē vai klātienē.

Ierosinātā regula uzlabos pārrobežu pasta sūtījumu piegādes pakalpojumu cenu 
pārredzamību un regulatīvo uzraudzību tā, lai patērētāji un mazumtirgotāji varētu 
izmantot piegādi par pieejamām cenām un izdevīgas atgriešanas iespējas, arī uz un 
no nomaļākiem reģioniem. Lai paplašinātu konkurenci starp līdzīgiem uzņēmumiem 
un uzlabotu tarifu pārredzamību, Komisija publicēs universālā pakalpojuma 
sniedzēju publiski pieejamos cenrāžus.

Plašāka patērētāju 
uzticēšanās 

e-komercijai

Ierosinātā Regula valstu iestādēm dos plašākas pilnvaras patērētāju tiesību 
sekmīgākai īstenošanai. Iestādēm būs iespējams:

Ja patērētāju tiesību pārkāpumi notiks ES mērogā, Komisijai būs iespējams 
koordinēt ar valstu izpildiestādēm kopīgu rīcību, lai izbeigtu šādu praksi. Regula 
nodrošinās patērētājiem ātrāk pieejamu aizsardzību, vienlaikus taupot dalībvalstu 
un uzņēmumu laiku un resursus.

• pārbaudīt, vai tīmekļa vietnes veic patērētāju ģeogrāfisko bloķēšanu 
vai piedāvā pēcpārdošanas nosacījumus, kas neatbilst ES noteikumiem 
(piemēram, par atteikuma tiesībām);

• likt nekavējoties slēgt tīmekļa vietnes, kurās izmitinātas krāpnieciskas shēmas;
• pieprasīt no domēnu nosaukumu reģistrētājiem un bankām informāciju, kas 

ļauj noteikt atbildīgā tirgotāja identitāti.

Sīkāku informāciju meklējiet šeit. 
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