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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā patērētāji, kurus skāris tiesību normu pārkāpums, kas vēlas vērsties tiesā, lai saņemtu 
zaudējumu atlīdzību, saskaras ar būtiskiem šķēršļiem efektivitātes un pieejamības ziņā 
lielo tiesāšanās izmaksu, sarežģītu un ilgstošu procedūru un informācijas trūkuma dēļ par 
pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem,

B. tā kā individuālas tiesas prāvas bieži vien nav efektīvs līdzeklis, kā apturēt nelikumīgas 
darbības vai iegūt kompensāciju, jo patērētāji nelabprāt uzsāk privātas tiesas prāvas, īpaši, 
ja personas zaudējums ir neliels salīdzinājumā ar izmaksām,

C. tā kā 79 % no Eiropas patērētājiem norāda, ka viņi būtu vairāk gatavi aizstāvēt savas 
tiesības tiesā, ja viņi varētu pievienoties kolektīvai prasībai,

D. tā kā valsts izpilde, pārtraucot pārkāpumus un uzliekot sodus, pati pa sevi nenodrošina 
patērētājiem iespēju saņemt kompensāciju par nodarīto kaitējumu,

E. tā kā kopumā spēkā esošie patērētāju tiesiskās aizsardzības un tiesību aktu izpildes 
mehānismi ES līmenī nav uzskatāmi par apmierinošiem,

F. tā kā, apvienojot prasījumus vienā kolektīvā tiesiskās aizsardzības procedūrā vai ļaujot 
šādu prasījumu iesniegt pārstāvības iestādei vai struktūrai, kas rīkojas valsts interesēs, 
varētu vienkāršot procesu un samazināt izmaksas iesaistītajām pusēm,

G. tā kā Eiropas tirgu integrācija un no tās izrietošais pārrobežu darījumu pieaugums rada 
nepieciešamību izveidot saskaņotu ES mēroga pieeju, lai risinātu masu kaitējumu 
gadījumus, kuros patērētāji ir atstāti ar tukšām rokām, jo procedūras attiecībā uz kolektīvo 
prasījumu par kompensējošu palīdzību, kas ieviestas vairākās dalībvalstīs, neparedz 
pārrobežu risinājumus,

ES tiesiskā regulējuma nepieciešamība
1. uzsver, ka pašreizējās ES tiesiskās aizsardzības un izpildes sistēmas nepilnību dēļ 

ievērojams skaits patērētāju un MVU, kuriem nodarīts kaitējums, nevar saņemt 
zaudējumu atlīdzību, un ilgstošas nelikumīgas darbības rada būtisku kopēju zaudējumu 
sabiedrībai;

2. uzsver, ka pašreizējā situācija ne tikai kaitē patērētājiem, kuri ir vājākā puse tirgus 
darījumos, bet arī uzliek nevienlīdzīgus tirgus nosacījumus tiem uzņēmumiem, kas ievēro 
noteikumus negodīgas konkurences dēļ;

3. Ar bažām atzīmē, ka pašreizējais kompensācijas trūkums ir lielākā nepilnība tiesību 
sistēmā, jo tā ļauj nelegālo peļņu paturēt tirgotājiem;

4. norāda, ka, ņemot vērā pašreizējo valstu sistēmu dažādību, konsekventas pieejas trūkums 
attiecībā uz kolektīvu tiesisko aizsardzību ES līmenī var mazināt iedzīvotāju un 
uzņēmumu iespēju izmantot savas tiesības un pat radīt nesaskaņotu šo tiesību izpildi;
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5. uzsver, ka šī situācija rada ievērojamu diskrimināciju attiecībā uz piekļuvi tiesām, kas 
kaitē iekšējam tirgum, jo attieksme pret patērētājiem un uzņēmumiem atšķiras atkarībā no 
to dzīves vai reģistrācijas vietas;

6. uzskata, ka daudzas no iepriekšējām apspriedēm ir ļāvušas noteikt attiecīgās nepilnības 
spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā, tādējādi nodrošinot pietiekamus pierādījumus, ka ir 
nepieciešama ES rīcība kolektīvās tiesiskās aizsardzības jomā, lai novērstu pašreizējos 
trūkumus;

7. tādēļ aicina Komisiju iesniegt likumdošanas iniciatīvu, izveidojot virkni kopēju principu 
attiecībā uz kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismu, kas piemērojami gan valsts, gan 
pārrobežu gadījumos, vienlaikus pienācīgi ievērojot ES tiesību tradīciju un tiesisko kārtību 
27 dalībvalstīs;

8. uzsver, ka pamudinājums veikt saskaņošanu Eiropas mērogā arī rodas tāpēc, ka dažas 
dalībvalstis pašreiz apsver iespējas ieviest būtiskas reformas savās kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības sistēmās;

Vispārējie principi — stingri aizsardzības pasākumi pret ļaunprātīgu tiesāšanos
9. uzsver, ka ir jāveicina savlaicīga strīdu izšķiršana, kad vien iespējams, un tiesāšanās tiesā 

būtu jāuztver kā pēdējais līdzeklis;
10. uzsver, ka Eiropas pieejai attiecībā uz kolektīvu tiesisko aizsardzību nevajadzētu radīt 

ekonomisku stimulu iesniegt ļaunprātīgas kolektīvas prasības un vajadzētu nodrošināt 
efektīvus aizsardzības pasākumus, lai novērstu neattaisnotu prasījumu celšanu un 
nesamērīgas izmaksas uzņēmumiem, īpaši finanšu krīzes laikā;

11. uzsver, ka efektīvai tiesiskās aizsardzības sistēmai jāspēj sniegt juridiski noteiktu, taisnīgu 
un adekvātu rezultātu saprātīgā termiņā, vienlaikus ievērojot iesaistīto pušu tiesības;

12. uzsver, ka iezīmes, kas veicina tādu tiesāšanās kultūru kā soda naudas par radītiem
zaudējumiem, neparedzēti honorāri, ierobežojumu trūkums attiecībā uz juridisko statusu 
un pārmērīgi zaudējumi, nav saderīgas ar Eiropas tiesību tradīciju un no tādām būtu 
jāizvairās;

13. uzsver, ka efektīvai kolektīvai tiesiskajai aizsardzībai ir nepieciešama pārstāvības iestāde 
(piem., ombuds, patērētāju vai tirdzniecības asociācijas), kas varētu pārstāvēt cietušos no 
citām dalībvalstīm, tomēr pārstāvības iestādei varētu arī atļaut pārstāvēt cietušos tiesas un 
ārpustiesas procesos citā dalībvalstī;

Tiesas loma un informācijas nozīme
14. norāda, ka tiesai ir izšķiroša loma, lemjot par prasījumu pieņemamību, prasītāja pārstāvību 

un kontroles veidiem patērētāju informēšanai;

15. uzskata, ka tiesnesim būtu arī jānosaka, kā kompensācija ir jāorganizē un jāpārbauda, vai 
finansēšanas kārtība ir taisnīga; uzsver, ka tiesas kontroles mehānismiem un samērīguma 
prasībām būtu jāaizsargā atbildētājus pret ļaunprātīgu sistēmas izmantošanu;

16. uzsver, ka informācijai par kolektīvām prasībām ir galvenā nozīme procedūras 
efektivitātes nodrošināšanā, jo patērētājiem ir jāzina, ka viņi ir tās pašas nelikumīgās 
darbības upuri un ka ir uzsākta kolektīva rīcība; aicina dalībvalstis ieviest efektīvus 
mehānismus, kas nodrošina cietušajiem maksimālu informētību, īpaši, ja tie dzīvo dažādās 
dalībvalstīs;
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Kolektīvās tiesiskās aizsardzības finansēšana
17. apstiprina, ka, lai kolektīvā rīcība būtu praktiski iespējama, dalībvalstīm jānodrošina, ka ir 

pieejami atbilstīgi finansēšanas mehānismi; uzsver, ka valsts varas iestādēm vajadzētu 
atteikt līdzekļu piešķiršanu neattaisnotu prasījumu celšanai;

18. apzinās, ka dažas patērētāju organizācijas var nespēt celt kolektīvas prasības resursu 
trūkuma dēļ un tādēļ būtu jāievieš taisnīgs mehānisms tiesvedības izmaksu segšanai, jo 
bez atbilstoša finansējuma tiks izskatīts ļoti ierobežots lietu skaits.


