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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos darbą siekiant nuoseklaus Europos požiūrio į kolektyvinius 
ieškinius (KI); ragina Komisiją skirti ypatingą dėmesį vartotojų ir MVĮ apsaugai;

2. pabrėžia būtinybę derinti veiksmingus kolektyvinius ieškinius ir stiprią sistemą, pagal 
kurią būtų užtikrinamas teisinis tikrumas ir apsauga nuo piktnaudžiaujamojo bylinėjimosi; 
ragina Komisiją renkantis apsaugos priemones remtis valstybių narių patirtimi, susijusia 
su kolektyviniais ieškiniais; mano, kad šios priemonės turėtų apimti:

– kriterijus, pagal kuriuos būtų ribojamas subjektų, kurie gali teikti kolektyvinius 
ieškinius, skaičius, kad tai būtų tik subjektai, iš tikrųjų turintys interesų, susijusių su 
ieškiniu,

– priimtinumo taisykles, įskaitant sprendimą dėl priimtinumo prieš pradedant nagrinėti 
bylą,

– nuostatą, kad ieškovai turėtų užtikrinti, jog bus atlyginta už teisines išlaidas (pagal 
principą „pralaimėjęs moka“),

– jurisdikcijos taisykles siekiant užkirsti kelią palankiausio teismo ieškojimui,

– atstovavimo mokesčio ribas;

3. pažymi, kad bet kokios teisėkūros pasiūlyme pateikiamos privalomos priemonės turėtų 
būti taikomos tik būtiniausiems standartams, kad valstybės narės, laikydamosi 
proporcingumo principo, turėtų teisę spręsti dėl tolesnių priemonių; vis dėlto prašo 
Komisijos parengti valstybėms narėms skirtas savanoriškas gaires;

4. pabrėžia, kad visi ieškiniai, pateikti kaip kolektyvinis ieškinys, turėtų būti nagrinėjami 
taikant tuos pačius įstatymus, neatsižvelgiant į pateikėjo pilietybę ar kilmę, ir kad 
sprendimai turėtų būti pripažįstami ir vykdomi visoje ES, tačiau pažymi, kad bet koks 
sprendimas dėl atlyginimo turėtų būti grindžiamas valstybės narės, kurioje pateikiamas 
ieškinys, nacionaliniais teisės aktais laikantis direktyvoje nustatytų būtiniausių standartų;

5. pabrėžia, kad susijusių šalių dalyvavimas turėtų priklausyti nuo jų pasirinkimo dalyvauti; 
mano, kad prieš nagrinėjant bet kokį ieškinį, jei nusprendžiama, kad jis priimtinas, turi 
būti surengiama plati visuomenės informavimo kampanija;

6. ragina valstybes nares informuoti vartotojus apie alternatyvaus ginčų sprendimo 
mechanizmą kaip spartesnę ir pigesnę priemonę negu kolektyvinių ieškinių teikimas; vis 
dėlto pabrėžia, kad alternatyvus ginčų sprendimas neturėtų būti privalomas ir kad bet 
kokios šiuo tikslu numatytos sutarties nuostatos turėtų būti laikomos niekinėmis tuo 
atveju, jei pažeidžiama Sąjungos teisė.


