
PA\870858LV.doc PE467.137v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2011/2089(INI)

17.6.2011

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Juridiskajai komitejai

par virzību uz saskaņotu Eiropas pieeju kolektīvai tiesiskajai aizsardzībai
(2011/2089(INI))

Atzinumu sagatavoja: Lena Kolarska-Bobińska



PE467.137v02-00 2/3 PA\870858LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\870858LV.doc 3/3 PE467.137v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas darbu virzībā uz saskaņotu Eiropas pieeju kolektīvai tiesiskajai 
aizsardzībai (KTA); aicina Komisiju pievērst īpašu uzmanību patērētāju un MVU 
aizsardzībai;

2. uzsver nepieciešamību apvienot efektīvu KTA ar spēcīgu garantētas juridiskās noteiktības 
sistēmu un drošības garantijām pret ļaunprātīgu tiesāšanos; aicina Komisiju, izvēloties 
drošības garantijas, izmantot dalībvalstu KTA pieredzi; uzskata, ka šīm drošības 
garantijām jāietver:

– rādītāji, kas nošķirtu organizācijas, kuras var gatavot KTA prasības, no organizācijām, 
kam prasības jautājumā ir aktīva interese,

– pieņemamības noteikumi, tostarp lēmums par pieņemamību pirms pilnas 
uzklausīšanas procedūras sākšanas,

– prasītājiem jāgarantē jebkādu tiesas izdevumu atlīdzināšana (princips „zaudētājs 
maksā”),

– jurisdikcijas noteikumi labvēlīgākās tiesas izvēles novēršanai,

– pārstāvības honorāra ierobežojumi;

3. norāda, ka jebkādiem saistošiem pasākumiem likumdošanas priekšlikumā galvenokārt 
jāattiecas uz obligātajiem standartiem, saskaņā ar proporcionalitātes principu dodot 
dalībvalstīm tiesības lemt par turpmākiem pasākumiem; tomēr prasa, lai Komisija arī 
sniegtu dalībvalstīm brīvprātīgi ievērojamas vadlīnijas;

4. uzsverot, ka visiem prasījumiem KTA prasībā likuma priekšā jābūt vienlīdzīgiem 
neatkarīgi no prasītāja valstspiederības vai izcelsmes un ka nolēmumiem jābūt atzītiem un 
piemērojamiem visā ES, norāda, ka ikvienam lēmumam par kompensāciju jābalstās uz tās 
dalībvalsts tiesību aktiem, kurā prasību izskata, un jāatbilst direktīvā noteiktajiem 
obligātajiem standartiem;

5. norāda, ka jebkādas līdzdalības pamatā ir jābūt iesaistīto pušu apzinātai izvēlei 
pievienoties; uzskata, ka ikvienu prasību, ja tā atzīta par pieņemamu, jāievada 
visaptverošai sabiedrības informēšanas kampaņai;

6. aicina dalībvalstis informēt patērētājus par alternatīvas strīdu izšķiršanas (ASI) 
mehānismu kā ātrāku un zemāku izmaksu iespēju salīdzinājumā ar KTA prasību 
uzsākšanu; tomēr uzsver, ka ASI nav jābūt obligātam un ka šajā sakarībā jebkādi 
paziņojumi par līguma slēgšanu jāuzskata par spēkā neesošiem, ja tiek pārkāpti Savienības 
tiesību akti.


