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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas labai palankiai vertina tai, kad po beveik dešimtmetį trukusių svarstymų Komisija 
pateikė šią direktyvą. Vartotojai ir mažos ir vidutinės įmonės šiuo metu susiduria su kliūtimis 
naudotis savo Bendrijos teise į kompensaciją už žalą, patirtą dėl konkurencijos teisės aktų 
pažeidimų. 

Direktyvos taikymo privatiems asmenims klausimu pranešėjas norėtų, kad būtų sukurti 
atstovaujamojo ir kolektyvinio teisių gynimo mechanizmai. Komisija savo pareiškime po 
Europos Parlamento rezoliucijos (P6_TA(2009)0187) sutiko, kad turėtų būti taikomas 
integruotas požiūris į kolektyvinį teisių gynimą siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į 
reikalavimus atlyginti žalą Sąjungos konkurencijos teisės srityje. Privalomos horizontalios 
kolektyvinio teisių gynimo priemonės vis dar nėra įgyvendintos tikrovėje. Kolektyviniai 
ieškiniai autentiškiems ir kompetentingiems subjektams, pvz., vartotojų asociacijoms ar 
prekybos organizacijoms, leistų teikti ieškinius individualių ieškovų vardu. Tačiau pranešėjas 
ragina nustatyti, kad atstovauti ir ieškinyje dalyvauti galėtų tik asmenų grupė su aiškiai 
nustatyta tapatybe. Pateikiant ieškinį šis tapatybės nustatymas turi būti visiškas ir pranešėjas 
siūlo taikyti savanoriško dalyvavimo modelį. Kadangi Europos Sąjungoje tik 25 proc. bylų 
dėl kartelių baigiasi žalos atlyginimo veiksmais, turi būti dedama daugiau pastangų skatinti 
vartotojus ginti savo teises. 

Pranešėjas supranta, prašymai dalyvauti baudų neskyrimo programose akivaizdžiai prisideda 
prie kartelių atskleidimo ir taip leidžia pateikti žalos atlyginimo ieškinius. Pranešėjas 
nesutinka su Komisijos pasiūlymu sukurti įrodymų atskleidimo po to, kai konkurencijos 
institucija užbaigia bylos nagrinėjimą, ribų pilkąjį sąrašą. Visiems įrodymams, gaunamiems iš 
potencialių baudų neskyrimo programų dalyvių, turėtų būti taikomos 6 straipsnio pirmoje 
dalyje nustatytos taisyklės nepriklausomai nuo to, ar jie gauti pateikus prašymą neskirti 
baudos, ar po to, kai konkurencijos institucija pareikalauja. 

Nors ir kartais konkurencijos bylos gali būti iškeliamos pasinaudojus informatoriumi, 
siūlomoje direktyvoje nėra jokios su tuo susijusios nuorodos. Informatorių apsauga taikoma 
tik informatoriaus tapatybei, bet ne pateiktai informacijai. Tapatybė nedaro poveikio žalai ar 
žalos vertei. Šiuo metu informatorių tapatybė saugoma pagal valstybių narių teisę. Siekiant 
užtikrinti numatomumą ir vienodus sprendimus, į direktyvą turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl 
asmens duomenų. 

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kad įrodymus turėtų pateikti atsakovas. 
Tuo būdu ieškovams yra paprasčiau pagrįsti ieškinį. Įrodymų trūkumas bus naudingas 
ieškovui ir teiks aiškią naudą tiesioginiams pirkėjams. Pagal Teisingumo Teismo praktiką 
netiesioginiams pirkėjams taip pat turėtų būti suteikiama galimybė teikti ieškinius. Tačiau į 
siūlomas taisykles įtraukta ir antkainių perkėlimo netiesioginiams pirkėjams nebuvimo, ir 
buvimo prezumpcija. Dėl to gali būti, kad ieškinius teiks ir tiesioginiai, ir netiesioginiai 
ieškovai. Pranešėjas nepritaria tokiai dvigubai sistemai ir siūlo, kad atvejais, kai nepakanka 
įrodymų dėl perkėlimo, pareiga įrodyti tenka netiesioginiam pirkėjui. Tą padarius sukuriama 
vieno ramsčio sistema, teikianti aiškias gaires nacionaliniams teismams. 

Patirta žala turi būti kompensuojama. Tai yra itin svarbu, kad karteliai pajustų tikrąją žalą, 
kurią jie padaro rinkoms ir klientams. Siekiant pagerinti dėl konkurencijos teisės aktų 
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pažeidimo nukentėjusios šalies apsaugą, svarbu užtikrinti, kad ji turėtų tvirtas pozicijas teismo 
procese. Todėl pranešėjas siūlo, kad apskaičiuojant žalos dydį nukentėjusioji šalis turėtų 
didesnę galią ir todėl vertinimas turi būti paremtas nukentėjusiosios šalies apskaičiuotu žalos 
dydžiu. Be to, tuo būtu dar labiau sumažinamos paskatos dalyvauti karteliuose, kadangi 
sumažinamas teismo procesų pažeidimų poveikis.

Vartotojai, vartotojų organizacijos ar mažos bendrovės gali būti labai atgrasomos nuo ieškinio 
teikimo dėl pavojaus, kad reikės sumokėti teismo išlaidas pralaimėjimo atveju. Siekiant 
padidinti galimybę teikti ieškinius, pranešėjas siūlo įsteigti sumokėtomis baudomis už 
konkurencijos pažeidimus finansuojamą fondą. Iš šio fondo būtų finansuojamas pirmasis 
orientacinis galimos bylos sprendimas, paremtas galimo ieškovo pateiktais įrodymais. Tuo 
būdu būtų sumažinama ieškinio žalos riba ir teismuose sumažėtų nereikalingų ieškinių 
skaičius. Turėtų būti pažymėta, kad išsaugoma taisyklė „pralaimėtojas moka“.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) taikymas privatiems asmenims yra 
labai svarbus konkurencijos teisės aktų 
vykdymo mechanizmas. Tačiau 
nepakanka teikti tik asmeninius ieškinius, 
todėl būtina šia direktyva leisti teikti 
kolektyvinius ieškinius;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti taikomas integruotas požiūris į kolektyvinį teisių gynimą siekiant užtikrinti 
vienodą požiūrį į žalą, pvz. vartotojų apsaugos įstatymuose. Kadangi tokios priemonės vis dar 
nėra įgyvendintos tikrovėje, pranešėjas norėtų jas sukurti šia direktyva. Kadangi ieškinių dėl 
žalos atlyginimo skaičius yra mažas, turi būti imamasi daugiau veiksmų, kad vartotojai būtų 
skatinami ginti savo teises. Kolektyviniais ieškiniais bus sumažinta vartotojų riba kreiptis į 
nacionalinius teismus.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) svarbu, kad baudų neskyrimo 
programų dalyvių suteikta informacija 
būtų saugoma, kadangi tai padidins 
paskatas kartelių šalims veikti ir dalyvauti 
baudų neskyrimo programose. Todėl 
kompetentingos institucijos turimų 
įrodymų atskleidimo apribojimas 
išplečiamas ir apima visą informaciją, 
kurią suteikė baudų neskyrimo programos 
dalyviai, nepriklausomai nuo to, ar 
kartelio šalis informaciją suteikė savo 
iniciatyva, ar gavusi kompetentingos 
institucijos prašymą;

Or. en

Pagrindimas

Dalyvavimas baudų neskyrimo programose labai prisideda prie kartelių atskleidimo, todėl 
privatus kaltinimas tampa įmanomas. Visiems įrodymams, gaunamiems iš potencialių baudų 
neskyrimo programų dalyvių, taikomos 6 straipsnio pirmoje dalyje nustatytos taisyklės 
nepriklausomai nuo to, ar jie gauti pateikus pareiškimas pagal baudų neskyrimo programą, 
ar po to, kai konkurencijos institucija pareikalauja.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) net jei iki šiol atskirų informatorių 
vaidmuo buvo menkas, šią direktyvą turi 
būti aiškiai įtraukta informaciją 
pateikiančių asmenų apsauga. 
Informacija, kurios perduoti 
nacionaliniai teismai niekada negali 
įsakyti šaliai ar trečiajai šaliai, apima tik 
asmens duomenis ir informaciją, susijusią 
su asmeniniais duomenimis;
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Or. en

Pagrindimas

Nors ir konkurencijos bylos gali būti iškeliamos pasinaudojus tik informatoriumi, siūlomoje 
direktyvoje nėra jokios su tuo susijusios nuorodos. Informatorių apsauga taikoma tik 
informatoriaus tapatybei, bet ne pateiktai informacijai. Siekiant užtikrinti numatomumą ir 
vienodus sprendimus, į direktyvą turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl asmens duomenų. Šiuo 
metu informatorių tapatybė saugoma pagal valstybės narės teisę.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) vartotojai arba įmonės, kurioms 
faktiniai nuostoliai buvo perkelti, patyrė 
žalą, padarytą dėl nacionalinių arba 
Sąjungos konkurencijos teisės aktų 
pažeidimo. Nors tokią žalą turėtų 
kompensuoti pažeidimą padariusi įmonė, 
iš tokios įmonės tiesiogiai nepirkusiems 
vartotojams ar įmonėms gali būti labai 
sunku įrodyti tokios žalos mastą. Todėl 
tikslinga nustatyti, kad kai reikalavimo 
atlyginti žalą arba sumos, kurią reikia 
sumokėti, egzistavimas priklauso nuo to, 
ar ir kokiu mastu pažeidimą padariusios 
įmonės tiesioginio pirkėjo sumokėtas 
antkainis buvo perkeltas netiesioginiam 
pirkėjui, laikoma, kad pastarasis pateikė 
įrodymą, kad tiesioginio pirkėjo 
sumokėtas antkainis buvo perkeltas jo 
lygmeniui, jei jis gali įrodyti prima facie, 
kad toks perkėlimas įvyko. Be to, tikslinga 
apibrėžti, kokiomis sąlygomis laikoma, 
kad netiesioginis pirkėjas pateikė tokį 
prima facie įrodymą. Įvertindami išlaidų 
perkėlimo dydį, ginčą nagrinėjantys 
nacionaliniai teismai turėtų turėti 
įgaliojimus įvertinti, kokia išlaidų dalis 
buvo perkelta netiesioginių pirkėjų 
lygmeniui. Pažeidimą padariusiai įmonei 
turėtų būti leidžiama pateikti įrodymą, kad 
faktiniai nuostoliai nebuvo perkelti arba 

(31) vartotojai arba įmonės, kurioms 
faktiniai nuostoliai buvo perkelti, patyrė 
žalą, padarytą dėl nacionalinių arba 
Sąjungos konkurencijos teisės aktų 
pažeidimo. Įvertindami išlaidų perkėlimo 
dydį, ginčą nagrinėjantys nacionaliniai 
teismai turėtų turėti įgaliojimus įvertinti, 
kokia išlaidų dalis buvo perkelta 
netiesioginių pirkėjų lygmeniui. Pažeidimą 
padariusiai įmonei turėtų būti leidžiama 
pateikti įrodymą, kad faktiniai nuostoliai 
nebuvo perkelti arba kad buvo perkelta tik 
jų dalis;
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kad buvo perkelta tik jų dalis;

Or. en

Pagrindimas

Į siūlomas taisykles įtraukta ir antkainių perkėlimo netiesioginiams pirkėjams nebuvimo, ir 
buvimo prezumpcija. Dėl to gali būti, kad ieškinius teiks ir tiesioginiai, ir netiesioginiai 
ieškovai. Tokia dviguba sistema yra nepalanki. Vietoje to, atvejais, kai nepakanka įrodymų 
dėl perkėlimo, pareiga įrodyti tenka netiesioginiam pirkėjui. Tą padarius sukuriama vieno 
ramsčio sistema, teikianti aiškias gaires nacionaliniams teismams.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) nukentėjusioji šalis, įrodžiusi, kad 
patyrė žalą dėl konkurencijos teisės aktų 
pažeidimo, dar turi įrodyti žalos apimtį, 
kad gautų atlyginimą už žalą. Žalos dėl 
monopolinių taisyklių pažeidimo dydžio 
nustatymas yra labai daug faktinių 
duomenų reikalaujantis procesas, taip pat 
gali prireikti taikyti sudėtingus 
ekonominius modelius. Dažnai tai kainuoja 
labai brangiai, be to, nukentėjusiosioms 
šalims sunku gauti reikalingus duomenis 
ieškiniams pagrįsti. Pats žalos dėl 
antimonopolinių taisyklių pažeidimo 
dydžio nustatymas gali būti esminė kliūtis 
nukentėjusiosioms šalims gauti 
kompensaciją už patirtą žalą;

(34) nukentėjusioji šalis, įrodžiusi, kad 
patyrė žalą dėl konkurencijos teisės aktų 
pažeidimo, dar turi įrodyti žalos apimtį, 
kad gautų atlyginimą už žalą. Žalos dėl 
monopolinių taisyklių pažeidimo dydžio 
nustatymas yra labai daug faktinių 
duomenų reikalaujantis procesas, taip pat 
gali prireikti taikyti sudėtingus 
ekonominius modelius. Dažnai tai kainuoja 
labai brangiai, be to, nukentėjusiosioms 
šalims sunku gauti reikalingus duomenis 
ieškiniams pagrįsti. Pats žalos dėl 
antimonopolinių taisyklių pažeidimo 
dydžio nustatymas gali būti esminė kliūtis 
nukentėjusiosioms šalims gauti 
kompensaciją už patirtą žalą; Žalos dydžio 
apskaičiavimo procesas įvairiose 
nacionalinėse jurisdikcijose gali skirtis. 
Siekiant užtikrinti aiškias taisykles ir 
numatomumą, Komisija turėtų pateikti 
išsamesnes Bendrijos lygmens gaires.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingus ir suderintus nacionalinių teismų sprendimus dėl veiksmų dėl 
žalos, padarytos dėl konkurencijos teisės aktų pažeidimų, Komisija turėtų teikti išsamesnes 
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Bendrijos lygio gaires, susijusias su žalos dydžiu. Tuo būdu būtų supaprastinamas sudėtingas 
žalos, padarytos dėl konkurencijos teisės aktų pažeidimų, įvertinimo procesas ir padidinamas 
proceso numatomumas ir suderinamumas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) jei nėra Sąjungos taisyklių, pagal 
kurias būtų nustatytas dėl konkurencijos 
teisės aktų pažeidimo padarytos žalos 
dydis, kiekviena valstybės narė ir 
nacionaliniai teismai, remdamiesi savo 
teisine sistema, turi nustatyti, kokius 
reikalavimus turi įvykdyti nukentėjusioji 
šalis, kad įrodytų patirtos žalos dydį, kaip 
tiksliai ji turėtų įrodyti šį dydį, metodus, 
kurie gali būti naudojami nustatant šį dydį 
ir pasekmes, nesugebėjus visapusiškai 
įvykdyti visų reikalavimų. Tačiau šie 
valstybės narės reikalavimai neturėtų būti 
mažiau palankūs už pačioje valstybėje 
narėje panašiems ieškiniams taikomus 
reikalavimus (lygiavertiškumo principas), 
taip pat juos taikant neturėtų būti beveik 
visiškai neįmanoma arba pernelyg sunku 
pasinaudoti Sąjungos teise į atlyginimą už 
patirtą žalą (veiksmingumo principas). 
Todėl reikėtų atsižvelgti į bet kokią šalių 
informacijos asimetriją ir į tai, kad 
nustatant žalos dydį reikia nustatyti, kaip 
atitinkama rinka būtų kitusi, jei nebūtų 
padarytas pažeidimas. Atliekant tokį 
vertinimą, reikia atlikti palyginimą su 
padėtimi, kuri iš esmės yra hipotetinė, 
todėl toks palyginimas niekada negali būti 
labai tikslus. Todėl apskaičiuoti žalos, 
patirtos dėl konkurencijos teisės aktų 
pažeidimo, dydį tikslinga įgalioti 
nacionalinius teismus;

(36) jei nėra Sąjungos taisyklių, pagal 
kurias būtų nustatytas dėl konkurencijos 
teisės aktų pažeidimo padarytos žalos 
dydis, kiekviena valstybės narė ir 
nacionaliniai teismai, remdamiesi savo 
teisine sistema, turi nustatyti, kokius 
reikalavimus turi įvykdyti nukentėjusioji 
šalis, kad įrodytų patirtos žalos dydį, kaip 
tiksliai ji turėtų įrodyti šį dydį, metodus, 
kurie gali būti naudojami nustatant šį dydį 
ir pasekmes, nesugebėjus visapusiškai 
įvykdyti visų reikalavimų. Tačiau šie 
valstybės narės reikalavimai neturėtų būti 
mažiau palankūs už pačioje valstybėje 
narėje panašiems ieškiniams taikomus 
reikalavimus (lygiavertiškumo principas), 
taip pat juos taikant neturėtų būti beveik 
visiškai neįmanoma arba pernelyg sunku 
pasinaudoti Sąjungos teise į atlyginimą už 
patirtą žalą (veiksmingumo principas). 
Todėl reikėtų atsižvelgti į bet kokią šalių 
informacijos asimetriją ir į tai, kad 
nustatant žalos dydį reikia nustatyti, kaip 
atitinkama rinka būtų kitusi, jei nebūtų 
padarytas pažeidimas. Atliekant tokį 
vertinimą, reikia atlikti palyginimą su 
padėtimi, kuri iš esmės yra hipotetinė, 
todėl toks palyginimas niekada negali būti 
labai tikslus. Todėl apskaičiuoti žalos, 
patirtos dėl konkurencijos teisės aktų 
pažeidimo, dydį tikslinga įgalioti 
nacionalinius teismus; Šiuose 
skaičiavimuose daugiausia dėmesio 
atkreipiama į nukentėjusiosios šalies 
apskaičiuotą žalos dydį.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagerinti dėl konkurencijos teisės aktų pažeidimo žalą patyrusios šalies apsaugą, 
svarbu užtikrinti, kad ji turėtų tvirtas pozicijas teismo procese. pabrėžiant nukentėjusiosios 
šalies apskaičiuotą žalos dydį užtikrinama, kad apsaugoma silpnesnė šalis. Be to, tuo būtu 
dar labiau sumažinamos paskatos dalyvauti karteliuose, kadangi sumažinama teismo procesų 
pažeidimų galia.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) nukentėjusiosios šalys ir pažeidimą 
padariusios įmonės turėtų būti skatinamos 
susitarti dėl žalos, padarytos dėl 
konkurencijos teisės aktų pažeidimo, 
kompensavimo pagal ginčų sprendimo 
tarpusavio susitarimu mechanizmus, kaip 
antai neteisminius susitarimus, arbitražą ir 
tarpininkavimą. Jeigu įmanoma, į tokius 
ginčų sprendimo tarpusavio susitarimus 
turėtų būti įtraukta kuo daugiau 
nukentėjusiųjų šalių ir pažeidimą 
padariusių įmonių. Todėl šios direktyvos 
nuostatomis dėl ginčų sprendimo 
tarpusavio susitarimu siekiama 
palengvinti tokių mechanizmų naudojimą 
ir veiksmingumą;

(37) pažymi, kad nacionaliniai teismai 
dažnai yra perkrauti ir žalos atlyginimo 
ieškiniai gali būti daug laiko užimantis 
procesas. Todėl nukentėjusiosios šalys ir 
pažeidimą padariusios įmonės turėtų būti 
skatinamos susitarti dėl žalos, padarytos 
dėl konkurencijos teisės aktų pažeidimo, 
kompensavimo pagal ginčų sprendimo 
tarpusavio susitarimu mechanizmus, kaip 
antai neteisminius susitarimus, arbitražą ir 
tarpininkavimą. Jeigu įmanoma, į tokius 
ginčų sprendimo tarpusavio susitarimus 
turėtų būti įtraukta kuo daugiau 
nukentėjusiųjų šalių ir pažeidimą 
padariusių įmonių. Kadangi individualių 
ieškinių gali nepakakti, į šią direktyvą 
turėtų būti aiškiai įtraukti , autentiškų ir 
kompetentingų subjektų, pvz., vartotojų 
asociacijų ar prekybos organizacijų, 
kolektyviniai ieškiniai, pateikti 
individualių ieškovų vardu.

Or. en

Pagrindimas

Kolektyviniai ieškiniai autentiškiems ir kompetentingiems subjektams, pvz., vartotojų 
asociacijoms ar prekybos organizacijoms, leistų teikti ieškinius individualių ieškovų vardu. 
Tačiau atstovauti ir ieškinyje dalyvauti turėtų galėti tik asmenų grupė su aiškiai nustatyta 
tapatybe. Pateikiant ieškinį šis tapatybės nustatymas turi būti visiškas ir pranešėjas siūlo 
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taikyti savanoriško dalyvavimo modelį.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) dėl teisinių procedūrų patiriamos 
išlaidos neturėtų atgrasyti ieškovų nuo 
gerai pagrįstų ieškinių pateikimo teismui.  
Valstybes narės turėtų imtis tinkamų 
veiksmų ir nukentėjusiosioms šalims 
suteikti galimybę gauti finansavimą žalos 
ieškiniui pateikti. Tai gali būti įvykdoma 
panaudojant fondą, kuris finansuojamas 
pažeidėjų mokamomis baudomis.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai, vartotojų organizacijos ar mažos bendrovės gali būti labai atgrasomos nuo 
ieškinio kėlimo dėl pavojaus, kad reikės sumokėti teismo išlaidas. Pagal ankstesnes 
konkurencijos pažeidimų bylas sumokėtomis baudomis finansuojamas fondas padidintų 
galimybes teikti ieškinius. Iš šio fondo būtų finansuojamas pirmasis orientacinis galimos 
bylos sprendimas, paremtas galimo ieškovo pateiktais įrodymais. Turėtų būti pažymėta, kad 
išsaugoma taisyklė „pralaimėtojas moka“.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ieškinys dėl žalos atlyginimo – pagal 
nacionalinę teisę nacionaliniam teismui 
teikiamas ieškinys, kuriuo nukentėjusioji 
šalis reikalauja atlyginti žalą; taip pat tai 
gali būti ieškiniai, kuriais vienos arba kelių 
nukentėjusių šalių atstovas nacionaliniame 
teisme reikalauja atlyginti žalą, jei tokia 
galimybė numatyta nacionaliniuose teisės 
aktuose;

3. ieškinys dėl žalos atlyginimo – pagal
nacionalinę teisę nacionaliniam teismui 
teikiamas ieškinys, kuriuo nukentėjusioji 
šalis reikalauja atlyginti žalą; taip pat tai 
gali būti ieškiniai, kuriais vienos arba kelių 
nukentėjusių šalių atstovas nacionaliniame 
teisme reikalauja atlyginti žalą;
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Or. en

Pagrindimas

urėtų būti taikomas integruotas požiūris į atstovavimo ir kolektyvinį teisių gynimą siekiant 
užtikrinti vienodą požiūrį į ieškinius dėl žalos sąjungos konkurencijos teisės srityje ir kitose 
srityse, tokiose kaip vartotojų apsaugos įstatymai. Kadangi Europos Sąjungoje bendras 
ieškinių dėl žalos atlyginimo skaičius yra mažas, turi būti imamasi daugiau veiksmų, kad 
vartotojai būtų skatinami ginti savo teises. Atstovavimo ir kolektyviniais ieškiniais bus 
sumažinta vartotojų riba kreiptis į nacionalinius teismus.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įmonės pareiškimų pagal baudų 
neskyrimo programą, taip pat

a) visų dokumentų, kuriuos pateikė baudų 
neskyrimo programos dalyvis taip pat

Or. en

Pagrindimas

Dalyvavimas baudų neskyrimo programose labai prisideda prie kartelių atskleidimo, todėl 
privatus kaltinimas tampa įmanomas. Visiems įrodymams, gaunamiems iš potencialių baudų 
neskyrimo programų dalyvių, taikomos 6 straipsnio pirmoje dalyje nustatytos taisyklės 
nepriklausomai nuo to, ar jie gauti pateikus pareiškimas pagal baudų neskyrimo programą, 
ar po to, kai konkurencijos institucija pareikalauja.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Informatoriai

1. Asmuo, turintis pagrįstų priežasčių 
manyti, kad tam tikras asmuo padarė ar 
rengiasi padaryti nusikalstamą veiką 
pagal šią direktyvą, gali pranešti 
konkurencijos institucijai informaciją 
apie tai ir gali pareikalauti, kad jo 
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tapatybė dėl šio pranešimo nebūtų 
atskleidžiama.
2. Konkurencijos institucija neatskleidžia 
pagal 7 straipsnio 1 dalį konkurencijos 
institucijai pranešimą pateikusio asmens, 
kuriam buvo suteiktas konfidencialumo 
patvirtinimas, tapatybės

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti visuomenės atstovus teikti informaciją konkurencijos institucijoms, į šią 
direktyvą turėtų būti įtrauktos aiškios nuostatos dėl informatoriaus tapatybės apsaugos. Net
jei pateikta informacija yra nepakankama būti panaudota kaip įrodymas kartelio byloje, 
konkurencijos institucija galės atlikti tyrimą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos padėties 
atveju, laikoma, kad netiesioginis pirkėjas 
įrodė, kad išlaidos buvo jam perkeltos, jei 
jis įrodė, kad:

Išbraukta.

(a) atsakovas pažeidė konkurencijos teisės 
aktus;
(b) dėl pažeidimo atsakovo tiesioginiam 
pirkėjui taikytas antkainis; taip pat
(c) įsigijo prekių arba paslaugų, susijusių 
su pažeidimu, arba įsigijo prekių arba 
paslaugų, kilusių iš prekių arba susijusių 
su prekėmis arba paslaugomis, kurios 
buvo susijusios su pažeidimu.

Or. en

Pagrindimas

Į siūlomas taisykles įtraukta ir antkainių perkėlimo netiesioginiams pirkėjams nebuvimo, ir 
buvimo prezumpcija. Dėl to gali būti, kad ieškinius teiks ir tiesioginiai, ir netiesioginiai 
ieškovai. Vengti nedarnių sprendimų panašiose nacionalinių jurisdikcijų bylose privalės 
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nacionaliniai teismai. Tokia dviguba sistema yra nepalanki. Vietoje to, atvejais, kai 
nepakanka įrodymų dėl perkėlimo, pareiga įrodyti tenka netiesioginiam pirkėjui.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
nustatant žalos dydį reikalingų įrodymų 
naštos ir faktų išdėstymo netaptų 
neįmanoma arba pernelyg sunku 
nukentėjusiajai šaliai pasinaudoti savo teise 
gauti atlyginimą už patirtą žalą. Valstybės 
narės nustato, kad teismas būtų įgaliotas 
apskaičiuoti žalos sumą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
nustatant žalos dydį reikalingų įrodymų 
naštos ir faktų išdėstymo netaptų 
neįmanoma arba pernelyg sunku 
nukentėjusiajai šaliai pasinaudoti savo teise 
gauti atlyginimą už patirtą žalą. Valstybės 
narės nustato, kad teismas būtų įgaliotas 
apskaičiuoti žalos sumą remdamasis 
nukentėjusiosios šalies apskaičiuotu žalos 
dydžiu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagerinti dėl konkurencijos teisės aktų pažeidimo žalą patyrusios šalies apsaugą, 
svarbu užtikrinti, kad ji turėtų tvirtas pozicijas teismo procese. pabrėžiant nukentėjusiosios 
šalies apskaičiuotą žalos dydį užtikrinama, kad apsaugoma silpnesnė šalis. Be to, tuo būtu 
dar labiau sumažinamos paskatos dalyvauti karteliuose, kadangi sumažinama teismo procesų 
pažeidimų galia.


