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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų vartotojams, norintiems iškelti bylą dėl 
žalos atlyginimo, kyla didelių sunkumų dėl veiksmingumo ir prieinamumo, nes 
bylinėjimosi išlaidos yra didelės, procedūros yra ilgos bei sudėtingos ir trūksta 
informacijos apie esamas žalos atlyginimo priemones,

B. kadangi pavieniai ieškiniai dažnai nėra veiksminga priemonė sustabdyti neteisėtą praktiką 
ar gauti kompensaciją, nes vartotojai nėra linkę kelti privačių ieškinių, ypač jei pavieniai 
nuostoliai, palyginti su sąnaudomis, yra maži,

C. kadangi 79 proc. Europos vartotojų teigia, kad jie labiau norėtų ginti savo teises teisme, jei 
galėtų sujungti reikalavimus į kolektyvinį ieškinį,

D. kadangi viešasis vykdymas sustabdant pažeidimus ar skiriant baudas vartotojams savaime 
nesuteikia galimybės gauti kompensacijos už patirtą žalą,

E. kadangi ES lygmens rezultatai dėl taikomų vartotojų žalos atlyginimo mechanizmų ir 
įgyvendinimo priemonių veiksmingumo nepatenkinami,

F. kadangi sujungiant ieškinius į bendrą kolektyvinę žalos atlyginimo procedūrą arba 
leidžiant, kad tokį ieškinį pateiktų atstovaujantis subjektas arba viešąjį interesą ginanti 
institucija, būtų galima supaprastinti procesą ir sumažinti šalių išlaidas,

G. kadangi dėl ES rinkų integracijos, dėl kurios tarpvalstybinė veikla tapo aktyvesnė, 
išryškėja nuoseklaus visos ES požiūrio poreikis, nes reikia pradėti spręsti didelių nuostolių 
vartotojams keliančius atvejus, kai vartotojai nieko negauna, nes keliose valstybėse narėse 
numatytos kolektyvinio ieškinio procedūros kompensacijai gauti tarpvalstybiniu lygmeniu 
nėra taikomos,

Bendros ES sistemos poreikis
1. pabrėžia, kad dėl dabartinio žalos atlyginimo ir užtikrinimo sistemos trūkumų ES didelei 

daliai nukentėjusių vartotojų ir MVĮ žala neatlyginama, o besitęsianti neteisėta veikla 
visuomenei padaro didelių bendrų nuostolių;

2. pabrėžia, kad dėl dabartinės padėties ne tik daroma žalos vartotojams, kurie rinkoje yra 
silpnesnioji šalis, bet ir nustatomos nevienodos rinkos sąlygos toms įmonėms, kurios 
laikosi nesąžiningą konkurenciją draudžiančių taisyklių;

3. išreikšdamas susirūpinimą pastebi, kad dabartinė kompensacijos stoka yra didžiulė 
teisinės sistemos spraga, nes ja sudaromos prekybininkams sąlygos neteisėtai pasipelnyti;

4. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į esamų nacionalinių sistemų įvairovę, dėl nuoseklaus požiūrio 
į kolektyvinį žalos atlyginimą ES lygmeniu stokos gali būti trukdoma gyventojams ir 
įmonėms naudotis savo teisėmis ir kad šios teisės yra nevienodai užtikrinamos;

5. pabrėžia, kad dėl tokios padėties atsiranda didelė diskriminacija dėl teisės kreiptis į teismą
ir daroma žala vidaus rinkai, nes vartotojai ir įmonės vertinami skirtingai pagal 
gyvenamąją ar buveinės vietą;
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6. mano, kad dėl daugelio ankstesnių konsultacijų galima nustatyti atitinkamas dabartinės 
reguliavimo sistemos spragas, taip pateikiant duomenis, patvirtinančius, kad siekiant 
ištaisyti dabartinius trūkumus kolektyvinių ieškinių srityje būtini ES veiksmai;

7. todėl ragina Komisiją imtis teisėkūros iniciatyvos nustatant kolektyvinio teisės gynimo 
mechanizmo bendruosius principus, kurie būtų taikomi ir nacionaliniais, ir 
tarpvalstybiniais atvejais, tinkamai atsižvelgiant į ES teisės tradiciją ir į 27 valstybių narių 
teisines sistemas;

8. pabrėžia, kad vienodinimo paskatas ES lygmeniu lemia ir šiuo metu vykstantys konkrečių 
valstybių narių svarstymai dėl galimybių pradėti esmines reformas kolektyvinio žalos 
atlyginimo sistemoje;

Bendrieji principai – griežti saugikliai nuo pernelyg dažno bylinėjimosi
9. pabrėžia, kad, kai tik įmanoma, turėtų būti skatinamas išankstinis ginčų nagrinėjimas, o 

bylinėjimasis teisme turėtų būti vertinamas kaip kraštutinė priemonė;
10. pabrėžia, kad dėl ES požiūrio į kolektyvinį žalos atlyginimą neturėtų būti ekonomiškai 

skatinamas piktnaudžiavimas kolektyviniais ieškiniais ir turėtų būti nustatytos 
veiksmingos apsaugos priemonės, kuriomis būtų užkirstas kelias nepagrįstiems ieškiniams 
ir užtikrinama įmonių apsauga nuo neproporcingų išlaidų, ypač finansų krizės laikotarpiu;

11. pabrėžia, kad veiksminga kolektyvinio žalos atlyginimo sistema turėtų būti užtikrinamas 
teisinis aiškumas, sąžiningi ir atitinkami rezultatai, pasiekti per pagrįstą laikotarpį, ir 
gerbiamos visų susijusių šalių teisės;

12. pabrėžia, kad bylinėjimosi kultūrą skatinantys veiksniai, pvz., papildomos baudos už 
padarytą žalą, atlygis advokatams laimėjus bylą, atstovavimui netaikomi apribojimai ir 
pernelyg didelis žalos atlyginimas, nesuderinami su Europos teisės tradicija ir yra 
vengtini;

13. pabrėžia, kad veiksmingam kolektyviniam žalos atlyginimui užtikrinti reikia, kad 
atstovaujantis subjektas (pvz. ombudsmenai, vartotojų ir prekybininkų asociacijos) galėtų 
ginti nukentėjusiuosius iš kitų valstybių narių, nes atstovaujančiam subjektui būtų 
leidžiama atstovauti nukentėjusiesiems teisminėse ar neteisminėse procedūrose kitoje 
valstybėje narėje;

Teismo vaidmuo ir informacijos svarba
14. teigia, kad teismas atlieka pagrindinį vaidmenį kontroliuojant informacijos vartotojams 

teikimo būdus ir sprendžiant klausimus dėl ieškinio priimtinumo ir ieškovo atstovavimo;

15. mano, kad teisėjas taip pat turėtų nustatyti, kaip turi būti organizuojamas žalos 
atlyginimas, ir kontroliuoti, ar finansavimo susitarimai yra sąžiningi; pabrėžia, kad teismo 
kontrolės mechanizmai ir proporcingumo reikalavimai turėtų užtikrinti atsakovų apsaugą 
nuo piktnaudžiavimo sistema;

16. pabrėžia, kad informacija apie kolektyvinius ieškinius atlieka labai svarbų vaidmenį 
siekiant, kad procedūra būtų veiksminga, nes vartotojai turi žinoti, kad jie nukentėjo dėl 
tos pačios neteisėtos veiklos ir kad yra pareikštas kolektyvinis ieškinys; ragina valstybes 
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nares įgyvendinti veiksmingus mechanizmus siekiant užtikrinti, kad informacija pasiektų 
kuo daugiau nukentėjusiųjų, ypač kai jie gyvena keliose valstybėse narėse;

Kolektyvinio žalos atlyginimo finansavimas
17. patvirtina, jog siekiant, kad kolektyviniai ieškiniai taptų praktiškai įmanomi, valstybės 

narės turėtų užtikrinti, kad būtų galima pasinaudoti atitinkamomis finansavimo 
priemonėmis; pabrėžia, kad valdžios institucijos turėtų atsisakyti skirti lėšų nepagrįstiems 
ieškiniams;

18. supranta, kad kai kurios vartotojų organizacijos dėl lėšų stokos gali neturėti galimybės 
pareikšti kolektyvinių ieškinių, todėl turėtų būti įvestas atitinkamas mechanizmas 
bylinėjimosi išlaidoms padengti, nes be tinkamo finansavimo bus nagrinėjamas tik labai 
ribotas bylų skaičius.


