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24.3.2019 A8-0447/109

Grozījums Nr. 109
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Šīs direktīvas mērķis ir dot iespēju 
tiesīgajām iestādēm, kas pārstāv patērētāju 
kolektīvās intereses, lūgt tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, ceļot pārstāvības 
prasības saistībā ar Savienības tiesību aktu 
pārkāpumiem. Tiesīgajām iestādēm 
vajadzētu būt iespējai prasīt apturēt vai 
aizliegt pārkāpumu, apstiprināt, ka ir 
izdarīts pārkāpums, un lūgt tiesisko 
aizsardzību, piemēram, kompensāciju, 
remontu vai cenas samazināšanu, kā tas ir 
paredzēts valsts tiesību aktos.

(1) Šīs direktīvas mērķis ir dot iespēju 
tiesīgajām iestādēm, kas pārstāv patērētāju 
kolektīvās intereses, lūgt tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, ceļot pārstāvības 
prasības saistībā ar Savienības tiesību aktu 
pārkāpumiem. Tiesīgajām iestādēm 
vajadzētu būt iespējai prasīt apturēt vai 
aizliegt pārkāpumu, apstiprināt, ka ir 
izdarīts pārkāpums, un lūgt tiesisko 
aizsardzību, piemēram, kompensāciju, 
remontu, aizstāšanu, izņemšanu no 
apgrozījuma, cenas samazināšanu, līguma 
izbeigšanu vai samaksātās cenas 
atlīdzināšanu, kā tas ir paredzēts valsts 
tiesību aktos.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/110

Grozījums Nr. 110
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisija ir pieņēmusi tiesību aktu 
priekšlikumus Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai, ar ko groza Regulu 
(EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par kompensāciju un atbalstu 
pasažieriem sakarā ar iekāpšanas 
atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu 
kavēšanos, un Regulai (EK) Nr. 2027/97 
par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot 
pasažieru un viņu bagāžas gaisa 
pārvadājumus30, kā arī Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai par 
dzelzceļa pasažieru tiesībām un 
pienākumiem31. Tāpēc ir lietderīgi 
paredzēt, ka gadu pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija izvērtē, vai šie 
Savienības noteikumi gaisa un dzelzceļa 
pasažieru tiesību jomā nodrošina 
patērētājiem pienācīgu aizsardzības 
līmeni, kas ir salīdzināms ar šajā direktīvā 
paredzēto, un izdara vajadzīgos 
secinājumus attiecībā uz šīs direktīvas 
darbības jomu.

svītrots

_________________
30 COM(2013) 130 final.
31 COM(2017) 548 final.
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24.3.2019 A8-0447/111

Grozījums Nr. 111
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Dalībvalstis var pieprasīt tiesīgajām 
iestādēm sniegt pietiekamu informāciju, lai 
pamatotu tiesiskās aizsardzības pārstāvības 
prasību, tostarp tās patērētāju grupas 
aprakstu, ko skāris pārkāpums, un faktiskos 
un tiesību jautājumus, kas būtu jāatrisina 
pārstāvības prasības ietvaros. Lai iesniegtu 
prasību, tiesīgajai iestādei nevajadzētu būt 
pienākumam atsevišķi identificēt visus 
pārkāpuma skartos patērētājus. Tiesiskās 
aizsardzības pārstāvības prasībās tiesai vai 
administratīvajai iestādei pēc iespējas 
agrākā posmā būtu jāpārbauda, vai lieta var 
tikt izskatīta kā pārstāvības prasība, ņemot 
vērā pārkāpuma būtību un attiecīgajiem 
patērētājiem nodarītā kaitējuma raksturu.

(18) Dalībvalstis var pieprasīt tiesīgajām 
iestādēm sniegt pietiekamu informāciju, lai 
pamatotu tiesiskās aizsardzības pārstāvības 
prasību, tostarp tās patērētāju grupas 
aprakstu, ko skāris pārkāpums, un faktiskos 
un tiesību jautājumus, kas būtu jāatrisina 
pārstāvības prasības ietvaros. Lai iesniegtu 
prasību, tiesīgajai iestādei vajadzētu būt 
pienākumam atsevišķi identificēt visus 
pārkāpuma skartos patērētājus un pirms 
prasības iesniegšanas saņemt viņu 
piekrišanu dalībai pārstāvības prasībā. 
Tiesiskās aizsardzības pārstāvības prasībās 
tiesai vai administratīvajai iestādei pēc 
iespējas agrākā posmā būtu jāpārbauda, vai 
lieta var tikt izskatīta kā pārstāvības 
prasība, ņemot vērā pārkāpuma būtību un 
attiecīgajiem patērētājiem nodarītā 
kaitējuma raksturu.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/112

Grozījums Nr. 112
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Mazas vērtības gadījumos 
vairākums patērētāju, visticamāk, 
nerīkosies, lai īstenotu savas tiesības, jo šie 
centieni būtu lielāki par individuālajiem 
ieguvumiem. Tomēr, ja tā pati prakse skar 
daudzus patērētājus, kopējie zaudējumi var 
būt ievērojami. Tādos gadījumos tiesa vai 
iestāde var uzskatīt, ka ir nesamērīgi sadalīt 
līdzekļus skartajiem patērētājiem, 
piemēram, tāpēc, ka tas ir pārāk 
apgrūtinoši vai neiespējami. Tāpēc līdzekļi, 
kas pārstāvības prasībās saņemti kā 
tiesiskajai aizsardzībai paredzēti līdzekļi, 
labāk būtu izmantojami patērētāju 
kolektīvo interešu aizsardzībai un būtu 
jānovirza svarīgam sabiedriskam mērķim, 
piemēram, patērētāju juridiskās palīdzības 
fondam, izpratnes veidošanas kampaņām 
vai patērētāju iniciatīvām.

(21) Mazas vērtības gadījumos 
vairākums patērētāju, visticamāk, 
nerīkosies, lai īstenotu savas tiesības, jo šie 
centieni būtu lielāki par individuālajiem 
ieguvumiem. Tomēr, ja tā pati prakse skar 
daudzus patērētājus, kopējie zaudējumi var 
būt ievērojami. Tādos gadījumos, neskarot 
individuālu patērētāju tiesības pieprasīt 
kompensāciju, tiesa vai iestāde var 
uzskatīt, ka ir nesamērīgi sadalīt līdzekļus 
skartajiem patērētājiem, piemēram, tāpēc, 
ka tas ir pārāk apgrūtinoši vai neiespējami. 
Tāpēc līdzekļi, kas pārstāvības prasībās 
saņemti kā tiesiskajai aizsardzībai 
paredzēti līdzekļi, labāk būtu izmantojami 
patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai 
un būtu jānovirza svarīgam sabiedriskam 
mērķim, piemēram, patērētāju juridiskās 
palīdzības fondam, izpratnes veidošanas 
kampaņām vai patērētāju iniciatīvām. 
Līdzekļi nebūtu jāpiešķir tādai tiesīgai 
iestādei, kura ir iesniegusi prasību, lai 
izvairītos no interešu konflikta.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/113

Grozījums Nr. 113
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi, 
kas ļauj tiesīgajām iestādēm celt 
pārstāvības prasības, kuru mērķis ir 
patērētāju kolektīvo interešu aizsardzība, 
un vienlaikus nodrošina pienācīgas 
garantijas ļaunprātīgas tiesāšanās 
novēršanai.

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi, 
kas ļauj tiesīgajām iestādēm celt 
pārstāvības prasības, kuru mērķis ir 
patērētāju kolektīvo interešu aizsardzība 
masveida kaitējuma gadījumā, un 
vienlaikus nodrošina pienācīgas garantijas 
ļaunprātīgas tiesāšanās novēršanai.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/114

Grozījums Nr. 114
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro pārstāvības 
prasībām, ko ceļ saistībā ar tirgotāju 
izdarītiem I pielikumā uzskaitīto 
Savienības tiesību aktu noteikumu 
pārkāpumiem, kas kaitē vai var kaitēt 
patērētāju kolektīvajām interesēm. To 
piemēro iekšzemes un pārrobežu 
pārkāpumiem, tostarp gadījumos, kad šie 
pārkāpumi ir beigušies pirms pārstāvības 
prasības uzsākšanas vai pirms pārstāvības 
prasības izskatīšanas beigām.

1. Šo direktīvu piemēro pārstāvības 
prasībām, ko ceļ saistībā ar tirgotāju 
izdarītiem I pielikumā uzskaitīto 
Savienības tiesību aktu noteikumu 
pārkāpumiem, kas rada vai var radīt 
masveida kaitējumu patērētāju 
kolektīvajām interesēm. To piemēro 
pārkāpumiem, kuriem ir Savienības 
dimensija, tostarp gadījumos, kad šie 
pārkāpumi ir beigušies pirms pārstāvības 
prasības uzsākšanas vai pirms pārstāvības 
prasības izskatīšanas beigām.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/115

Grozījums Nr. 115
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pārstāvības prasība neaizstāj 
patērētāja tiesības saņemt īpašos 
Savienības tiesību aktos paredzētu 
individuālu kompensāciju gadījumā, ja 
tirgotāji ir pārkāpuši Savienības tiesību 
aktu noteikumus.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/116

Grozījums Nr. 116
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šī direktīva neattiecas uz 
pārskatāmajiem Savienības tiesību 
aktiem, kas uzskaitīti IIa pielikumā 
(jauns).

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/117

Grozījums Nr. 117
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) “masveida kaitējums” ir tirgotāju 
izdarīts I pielikumā uzskaitīto Savienības 
tiesību aktu noteikumu Savienības 
mēroga plaši izplatīts pārkāpums, kas 
kaitē vai var kaitēt ievērojama patērētāju 
skaita kolektīvajām interesēm;

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/118

Grozījums Nr. 118
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) “Savienības mēroga plaši izplatīts 
pārkāpums” ir plaši izplatīts pārkāpums, 
kas ir radījis, rada vai varētu radīt 
kaitējumu patērētāju kolektīvajām 
interesēm vismaz divās trešdaļās 
dalībvalstu, kuru kopējais iedzīvotāju 
skaits veido vismaz divas trešdaļas no 
Savienības iedzīvotāju skaita;

Or. en


