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24.3.2019 A8-0447/109

Pakeitimas 109
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) šios direktyvos paskirtis – sudaryti 
sąlygas kompetentingiems subjektams, 
kurie atstovauja kolektyviniams vartotojų 
interesams, pareiškiant atstovaujamuosius 
ieškinius, siekti apginti vartotojų teises nuo 
Sąjungos teisės nuostatų pažeidimų; 
kompetentingi subjektai turėtų turėti 
galimybę prašyti sustabdyti arba uždrausti 
pažeidimą, patvirtinti, kad pažeidimas 
buvo padarytas ir siekti apginti teises, pvz., 
sumokėti kompensaciją, atlikti remonto 
darbus arba sumažinti kainą, kaip 
numatyta nacionaliniuose įstatymuose;

(1) šios direktyvos paskirtis – sudaryti 
sąlygas kompetentingiems subjektams, 
kurie atstovauja kolektyviniams vartotojų 
interesams, pareiškiant atstovaujamuosius 
ieškinius, siekti apginti vartotojų teises nuo 
Sąjungos teisės nuostatų pažeidimų; 
kompetentingi subjektai turėtų turėti 
galimybę prašyti sustabdyti arba uždrausti 
pažeidimą, patvirtinti, kad pažeidimas 
buvo padarytas ir siekti apginti teises, pvz., 
sumokėti kompensaciją, atlikti remonto 
darbus, pakeisti prekę, pašalinti trūkumus, 
sumažinti kainą, nutraukti sutartį ar 
atlyginti sumokėtą kainą, kaip numatyta 
nacionaliniuose įstatymuose;
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24.3.2019 A8-0447/110

Pakeitimas 110
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Komisija priėmė pasiūlymus dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo iš dalies pakeičiami 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, 
nustatantis bendras kompensavimo ir 
pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo 
vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo 
ilgam laikui atveju, ir Reglamentas (EB) 
Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už 
keleivių ir jų bagažo vežimą oru30 , ir dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių 
ir pareigų31 . Todėl tikslinga numatyti, 
kad praėjus vieniems metams po šios 
direktyvos įsigaliojimo, Komisija įvertina, 
ar lėktuvų ir traukinių keleivių teisių 
taisyklėmis užtikrinamas tinkamas 
vartotojų apsaugos teisių lygis, 
palyginamas su lygiu, užtikrinamu pagal 
šią direktyvą, ir padaro reikiamas išvadas 
dėl šios direktyvos taikymo srities.

Išbraukta.

_________________

30COM(2013) 130 final.
31COM(2017) 548 final.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/111

Pakeitimas 111
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) valstybės narės gali prašyti 
kompetentingų subjektų pateikti 
pakankamai informacijos, kuri yra 
reikalinga atstovaujamajam ieškiniui dėl 
teisių gynimo pagrįsti, įskaitant nuo 
pažeidimo nukentėjusių vartotojų grupės ir 
fakto bei teisės klausimų, kurie turi būti 
išspręsti nagrinėjant atstovaujamąjį ieškinį, 
aprašymo. Neturėtų būti reikalaujama, kad 
kompetentingas subjektas individualiai 
nustatytų visus nuo pažeidimo 
nukentėjusius atitinkamus vartotojus, kad 
galėtų inicijuoti ieškinį. Teismas ar 
administracinė institucija, nagrinėdami 
atstovaujamuosius ieškinius dėl teisių 
gynimo, turėtų kuo ankstesniame 
procedūros etape patikrinti, ar, 
atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir 
atitinkamų vartotojų patirtos žalos 
ypatumus, bylą galima iškelti pareiškiant 
atstovaujamąjį ieškinį;

(18) valstybės narės gali prašyti 
kompetentingų subjektų pateikti 
pakankamai informacijos, kuri yra 
reikalinga atstovaujamajam ieškiniui dėl 
teisių gynimo pagrįsti, įskaitant nuo 
pažeidimo nukentėjusių vartotojų grupės ir 
fakto bei teisės klausimų, kurie turi būti 
išspręsti nagrinėjant atstovaujamąjį ieškinį, 
aprašymo. Turėtų būti reikalaujama, kad 
kompetentingas subjektas individualiai 
nustatytų visus nuo pažeidimo 
nukentėjusius atitinkamus vartotojus ir 
gautų jų išankstinį sutikimą įtraukti juos į 
atstovaujamąjį ieškinį, kad galėtų 
inicijuoti ieškinį. Teismas ar 
administracinė institucija, nagrinėdami 
atstovaujamuosius ieškinius dėl teisių 
gynimo, turėtų kuo ankstesniame 
procedūros etape patikrinti, ar, 
atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir 
atitinkamų vartotojų patirtos žalos 
ypatumus, bylą galima iškelti pareiškiant 
atstovaujamąjį ieškinį;
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24.3.2019 A8-0447/112

Pakeitimas 112
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) mažos vertės bylose vargu ar 
dauguma vartotojų imsis veiksmų, kad 
užtikrintų savo teisių įgyvendinimą, nes 
įdėtos pastangos būtų daug didesnės, 
palyginti su individualia nauda. Tačiau, 
jeigu ta pati praktika yra susijusi su tam 
tikru skaičiumi vartotojų, bendras nuostolis 
gali būti didelis. Tokiais atvejais teismas 
arba institucija gali manyti, kad būtų 
neproporcinga vėl paskirstyti lėšas 
atitinkamiems vartotojams, pvz., dėl to, 
kad tai būtų per daug sunku arba 
nepraktiška. Todėl lėšas, gautas kaip 
apgintų teisių kompensaciją pareiškus 
atstovaujamuosius ieškinius, būtų geriau 
skirti kolektyvinių vartotojų interesų 
apsaugai, be to, jos turėtų būti skirtos 
atitinkamam viešajam tikslui, pvz., 
finansuoti vartotojams teikiamą teisinę 
pagalbą, informavimo kampanijas arba 
vartotojų judėjimus;

(21) mažos vertės bylose vargu ar 
dauguma vartotojų imsis veiksmų, kad 
užtikrintų savo teisių įgyvendinimą, nes 
įdėtos pastangos būtų daug didesnės, 
palyginti su individualia nauda. Tačiau, 
jeigu ta pati praktika yra susijusi su tam 
tikru skaičiumi vartotojų, bendras nuostolis 
gali būti didelis. Tokiais atvejais teismas 
arba institucija, nepaisydami atskirų 
vartotojų teisės reikalauti kompensacijos, 
gali manyti, kad būtų neproporcinga vėl 
paskirstyti lėšas atitinkamiems 
vartotojams, pvz., dėl to, kad tai būtų per 
daug sunku arba nepraktiška. Todėl lėšas, 
gautas kaip apgintų teisių kompensaciją 
pareiškus atstovaujamuosius ieškinius, 
būtų geriau skirti kolektyvinių vartotojų 
interesų apsaugai, be to, jos turėtų būti 
skirtos atitinkamam viešajam tikslui, pvz., 
finansuoti vartotojams teikiamą teisinę 
pagalbą, informavimo kampanijas arba 
vartotojų judėjimus. Lėšos neturėtų būti 
skiriamos ieškinį pareiškusiam 
kompetentingam subjektui, kad būtų 
išvengta interesų konfliktų;
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24.3.2019 A8-0447/113

Pakeitimas 113
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje nustatomos 
taisyklės, kuriomis kompetentingiems 
subjektams leidžiama pareikšti 
atstovaujamuosius ieškinius, kuriais 
siekiama apsaugoti kolektyvinius vartotojų 
interesus, užtikrinant tinkamas apsaugos 
priemones, padedančios išvengti 
piktnaudžiavimo bylinėjimusi.

1. Šioje direktyvoje nustatomos 
taisyklės, kuriomis kompetentingiems 
subjektams leidžiama pareikšti 
atstovaujamuosius ieškinius, kuriais 
masinės žalos atvejais siekiama apsaugoti 
kolektyvinius vartotojų interesus, 
užtikrinant tinkamas apsaugos priemones, 
padedančios išvengti piktnaudžiavimo 
bylinėjimusi.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/114

Pakeitimas 114
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma 
atstovaujamiesiems ieškiniams, 
pareikštiems dėl prekiautojų padarytų 
Sąjungos teisės aktų, išvardytų I priede, 
nuostatų pažeidimų, kuriais padaroma arba 
gali būti daroma žala kolektyviniams 
vartotojų interesams. Ji taikoma vidaus ir 
tarpvalstybiniams pažeidimams, įskaitant 
atvejus, kai tie pažeidimai buvo nutraukti 
prieš pareiškiant atstovaujamąjį ieškinį 
arba prieš užbaigiant atstovaujamojo 
ieškinio nagrinėjimą.

1. Ši direktyva taikoma 
atstovaujamiesiems ieškiniams, 
pareikštiems dėl prekiautojų padarytų 
Sąjungos teisės aktų, išvardytų I priede, 
nuostatų pažeidimų, kuriais padaroma arba 
gali būti daroma masinė žala 
kolektyviniams vartotojų interesams. Ji 
taikoma pažeidimams, kuriems būdingas 
Sąjungos aspektas, įskaitant atvejus, kai 
tie pažeidimai buvo nutraukti prieš 
pareiškiant atstovaujamąjį ieškinį arba 
prieš užbaigiant atstovaujamojo ieškinio 
nagrinėjimą.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/115

Pakeitimas 115
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Atstovaujamasis ieškinys 
nepakeičia vartotojų teisės gauti asmeninę 
kompensaciją, kuri numatyta pagal 
konkrečias Sąjungos teisės nuostatas, kai 
prekiautojai pažeidžia Sąjungos teisės 
nuostatas.

Or. en



AM\1180785LT.docx PE635.490v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

24.3.2019 A8-0447/116

Pakeitimas 116
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Ši direktyva netaikoma 
peržiūrimoms Sąjungos teisės nuostatoms, 
kurios išvardytos IIa priede (naujas).

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/117

Pakeitimas 117
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 a) masinė žala – masiškai paplitęs 
prekiautojų vykdomas I priede išvardytų 
Sąjungos teisės nuostatų pažeidimas, 
kuriam būdingas Sąjungos aspektas ir 
kuris daro arba gali daryti žalą 
kolektyviniams didelio skaičiaus vartotojų 
interesams;

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/118

Pakeitimas 118
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF frakcijos vardu

Pranešimas A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 6 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b) paplitęs pažeidimas, kuriam 
būdingas Sąjungos aspektas – paplitęs 
pažeidimas, kuriuo žala kolektyviniams 
vartotojų interesams padaryta, daroma 
arba gali būti padaryta bent dviejose 
trečdaliuose valstybių narių, kuriose kartu 
paėmus gyvena bent du trečdaliai 
Sąjungos gyventojų;

Or. en


