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Pakeitimas 1
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją, siekiant padidinti 
teisinį aiškumą ir sustiprinti vartotojų 
apsaugą, apsvarstyti galimybę pasiūlyti 
nustatyti bendras taisykles ir priemones, 
kurios padėtų užtikrinti galimybę gauti visą 
kompensaciją už bet kokią asmens dėl 
konkurencijos teisės pažeidimo patirtą 
žalą;

1. ragina Komisiją, siekiant padidinti 
teisinį aiškumą ir sustiprinti vartotojų 
apsaugą, apsvarstyti galimybę pasiūlyti 
direktyvą, pagal kurią būtų nustatytos 
bendros taisyklės ir priemonės, kurios 
padėtų užtikrinti galimybę gauti visą 
kompensaciją už bet kokią asmens dėl 
konkurencijos teisės pažeidimo patirtą 
žalą;

Or. en

Pakeitimas 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją, siekiant padidinti 
teisinį aiškumą ir sustiprinti vartotojų 
apsaugą, apsvarstyti galimybę pasiūlyti 
nustatyti bendras taisykles ir priemones, 
kurios padėtų užtikrinti galimybę gauti 
visą kompensaciją už bet kokią asmens dėl 
konkurencijos teisės pažeidimo patirtą 
žalą;

1. remia Komisiją, kuri siekdama padidinti 
teisinį aiškumą ir sustiprinti vartotojų 
apsaugą, svarsto galimybę pasiūlyti 
tinkamą su teisės aktų leidyba susijusių ir 
su ja nesusijusių pasiūlymų rinkinį, kuris
sudarytų galimybę gauti visą kompensaciją 
už bet kokią asmens dėl konkurencijos 
teisės pažeidimo patirtą žalą;

Or. en

Pakeitimas 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją, siekiant padidinti 
teisinį aiškumą ir sustiprinti vartotojų 
apsaugą, apsvarstyti galimybę pasiūlyti 
nustatyti bendras taisykles ir priemones, 
kurios padėtų užtikrinti galimybę gauti 
visą kompensaciją už bet kokią asmens
dėl konkurencijos teisės pažeidimo patirtą 
žalą;

1. ragina Komisiją, siekiant padidinti 
teisinį aiškumą ir sustiprinti vartotojų 
apsaugą, atidžiai įvertinti galimybę 
nustatyti bendras taisykles ir priemones, 
kurios padėtų užtikrinti galimybę kreiptis į 
teismą ne tik srityse, susijusiose su 
konkurencijos teisės pažeidimais, ir taip 
skatinti laikytis vienodo požiūrio;

Or. en

Pakeitimas 4
Maria Matsouka

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją, siekiant padidinti 
teisinį aiškumą ir sustiprinti vartotojų 
apsaugą, apsvarstyti galimybę pasiūlyti 
nustatyti bendras taisykles ir priemones, 
kurios padėtų užtikrinti galimybę gauti visą 
kompensaciją už bet kokią asmens dėl 
konkurencijos teisės pažeidimo patirtą 
žalą;

1. ragina Komisiją, siekiant padidinti 
teisinį aiškumą ir sustiprinti vartotojų 
apsaugą, nustatyti bendras taisykles ir 
priemones, kurios padėtų užtikrinti 
galimybę gauti visą kompensaciją už bet 
kokią asmens dėl konkurencijos teisės 
pažeidimo patirtą žalą;

Or. el

Pakeitimas 5
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad kompetentingų organizacijų 
iškelti atstovaujamieji ieškiniai yra 
reikalinga priemonė, ypač kai yra daug 
asmenų, turinčių nedidelių pretenzijų, 

2. mano, kad kompetentingų organizacijų, 
pvz., vartotojų teisių apsaugos asociacijų, 
valstybės institucijų ar prekybos 
asociacijų, iškelti atstovaujamieji ieškiniai 
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siekiant užtikrinti, kad visos nustatytinos 
nukentėjusios šalys gautų kompensaciją;

yra reikalinga priemonė, ypač kai yra daug 
asmenų, turinčių nedidelių pretenzijų, 
siekiant užtikrinti, kad visos nustatytinos 
nukentėjusios šalys gautų kompensaciją;

Or. en

Pakeitimas 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad kompetentingų organizacijų 
iškelti atstovaujamieji ieškiniai yra 
reikalinga priemonė, ypač kai yra daug 
asmenų, turinčių nedidelių pretenzijų, 
siekiant užtikrinti, kad visos nustatytinos
nukentėjusios šalys gautų kompensaciją;

2. mano, kad kompetentingų organizacijų 
iškelti atstovaujamieji ieškiniai yra 
naudinga priemonė, ypač kai yra daug 
asmenų, turinčių nedidelių pretenzijų, 
siekiant užtikrinti, kad visos nustatytos
nukentėjusios šalys gautų kompensaciją;

Or. en

Pakeitimas 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen 

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2.  mano, kad kompetentingų organizacijų 
iškelti atstovaujamieji ieškiniai yra 
reikalinga priemonė, ypač kai yra daug 
asmenų, turinčių nedidelių pretenzijų, 
siekiant užtikrinti, kad visos nustatytinos 
nukentėjusios šalys gautų kompensaciją;

2. džiaugiasi Komisijos pasiūlytu
pasiūlymų rinkiniu dėl kompetentingų 
organizacijų iškeltų atstovaujamųjų 
ieškinių ir galimybe sujungti ieškinius į 
kolektyvinius ieškinius, kas turėtų 
užtikrinti, kad dauguma nukentėjusiųjų 
šalių gautų kompensaciją; tačiau mano, 
kad reikėtų geriau apsvarstyti 
kolektyvinių ieškinių išskyrimo 
pasiūlymą, kurio nauda būtų galutinis 
ginčo sprendimas atsakovams, taigi 
sumažintų teisinį netikrumą;
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Or. en

Pakeitimas 8
Maria Matsouka

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad kompetentingų organizacijų 
iškelti atstovaujamieji ieškiniai yra 
reikalinga priemonė, ypač kai yra daug 
asmenų, turinčių nedidelių pretenzijų, 
siekiant užtikrinti, kad visos nustatytinos 
nukentėjusios šalys gautų kompensaciją;

2. mano, kad kompetentingų organizacijų 
iškelti atstovaujamieji ieškiniai yra 
reikalinga priemonė, ypač kai yra daug 
asmenų, turinčių nedidelių pretenzijų, 
siekiant užtikrinti, kad visos nustatytinos 
nukentėjusios šalys gautų kompensaciją, 
nepažeidžiant jų teisės pateikti bet kokius 
asmeninius ieškinius dėl žalos atlyginimo;

Or. el

Pakeitimas 9
Jan Cremers

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pritaria nuomonei, kad 
atstovaujamieji ieškiniai ir galimybė 
sujungti ieškinius į kolektyvinį ieškinį 
turėtų vieni kitus papildyti taip, kad būtų 
pasiekta aiški pavienių vartotojų ir 
vartotojų grupių apsaugos pusiausvyra;

Or. en

Pakeitimas 10
Jan Cremers

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pritaria galimybei sujungti ieškinius į 
kolektyvinį ieškinį, tačiau pabrėžia, kad 
būtina užtikrinti vartotojų visišką laisvę 
pasirinkti sujungti ieškinius ar ne, ir jokie 
išoriniai veiksniai neturi daryti jiems 
įtakos priimant šį sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją Bendrijos lygmeniu 
toliau teikti nurodymus žalos sumos 
apskaičiavimo klausimais;

3. ragina Komisiją Bendrijos lygmeniu 
toliau teikti nurodymus žalos sumos 
apskaičiavimo klausimais, jei priteistas 
žalos atlyginimas neviršija faktiškai 
patirtos žalos ir juo visiškai 
kompensuojama aiškiai apibrėžtos atskirų 
nukentėjusių asmenų grupės patirta žala; 

Or. en

Pakeitimas 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją Bendrijos lygmeniu 
toliau teikti nurodymus žalos sumos 
apskaičiavimo klausimais;

3. ragina Komisiją Bendrijos lygmeniu 
toliau teikti nurodymus žalos sumos 
apskaičiavimo klausimais; primygtinai 
reikalauja, kad pagal šiuos nurodymus 
būtų aiškiai atmetamas vadinamasis 
baudžiamojo pobūdžio žalos atlyginimas 
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ar bet kokios kitos priemonės, pagal 
kurias būtų atlyginama neproporcingai 
didesnė žala nei faktiškai patirtoji;

Or. en

Pakeitimas 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad prieš pateikiant 
kolektyvinius ieškinius būtinos dvi aiškios 
sąlygos: 

(a) atitinkama nacionalinė leidimus 
išduodanti institucija, kurios vaidmenį 
galėtų atlikti nacionalinis teisėjas, 
ombudsmenas ar panaši institucija, turėtų 
atlikti tam tikrą vertinimą ar bylos 
aplinkybių patikrinimą;

(b) turėtų būti dedamos preliminarios 
pastangos ar pateikta rekomendacija 
šalims pasiekti sprendimą taikant 
alternatyvias ginčų sprendimo priemones;

mano, kad nei dėl vienos iš šių sąlygų 
neturėtų būti nepagrįstai vilkinamas 
procesas ar kenkiama šalims;

Or. en

Pakeitimas 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria nuomonei, kad teisinių 
procedūrų išlaidos neturėtų sutrukdyti 
pareiškėjams pareikšti tinkamai pagrįstus 
ieškinius, ir todėl ragina valstybes nares 
imtis atitinkamų priemonių, pvz., leisti 
daryti išimtis ar riboti teismo mokesčių 
dydį, kad būtų sumažintos išlaidos, 
susijusios su ieškiniais dėl žalos, patirtos 
dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo, 
atlyginimo;

4. pritaria nuomonei, kad teisinių 
procedūrų išlaidos neturėtų sutrukdyti 
ieškovams pareikšti tinkamai pagrįstus 
ieškinius, ir todėl ragina valstybes nares 
imtis atitinkamų priemonių, pvz., leisti 
daryti išimtis ar riboti teismo mokesčių 
dydį, kad būtų sumažintos išlaidos, 
susijusios su ieškiniais dėl žalos, patirtos 
dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo, 
atlyginimo; tačiau mano, kad Komisija 
turi toliau nagrinėti, kaip tiksliai ieškovai 
galėtų finansuoti šiuos ieškinius ir 
apsvarstyti įvairius finansavimo būdus, 
siekiant užtikrinti teisę kreiptis į teismus;

Or. en

Pakeitimas 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pritaria nuomonei, kad teisinių 
procedūrų išlaidos neturėtų sutrukdyti 
pareiškėjams pareikšti tinkamai pagrįstus 
ieškinius, ir todėl ragina valstybes nares 
imtis atitinkamų priemonių, pvz., leisti 
daryti išimtis ar riboti teismo mokesčių 
dydį, kad būtų sumažintos išlaidos, 
susijusios su ieškiniais dėl žalos, patirtos 
dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo, 
atlyginimo;

4. pritaria Komisijos nuomonei, kad 
nebūtina siūlyti jokių specialių 
nacionalinių režimų pakeitimų siekiant 
sumažinti ieškovų proceso išlaidas;

Or. en
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Pakeitimas 16
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad reikėtų sugriežtinti 
taisykles, pagal kurias ieškovai gali gauti 
įrodymus, siekiant sudaryti veiksmingą 
galimybę privatiems ieškovams susipažinti 
su konkurencijos institucijų saugomais 
dokumentais;

Or. en

Pakeitimas 17
Jan Cremers

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad būtinybė sumažinti 
neigiamą įrodymų atskleidimo poveikį 
konkurencijai neturėtų būti a priori
argumentas neatskleisti įrodymų 
vartotojams, kurie (galbūt) turi teisėtų 
interesų siekti žalos atlyginimo; 

Or. en

Pakeitimas 18
Maria Matsouka

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad Komisija turėtų skatinti 
ginčų sprendimą neteismine tvarka, 
siekdama pagreitinti arbitražo procedūrą 
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ir sumažinti išlaidas;

Or. el

Pakeitimas 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria siūlomam įrodymų naštos
mažėjimui netiesioginių pirkėjų naudai 
darant prielaidą, kad jie padengs visus 
antkainius, kurie atsirado dėl tam tikrų 
neteisėtų veiksmų;

5. mano, kad dėl siūlomo įrodymų naštos 
mažėjimo netiesioginių pirkėjų naudai 
darant prielaidą, kad jie padengs visus 
antkainius, kurie atsirado dėl tam tikrų 
neteisėtų veiksmų, gali atsirasti 
daugkartinis žalos atlyginimas;

Or. en

Pakeitimas 20
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad, nustačius EB sutarties 81 
arba 82 straipsnio pažeidimą, dėl kaltės 
įrodymo reikalavimo nukentėjusiems 
asmenims kyla sunkumų ir jie negali gauti 
tinkamos kompensacijos už patirtą žalą;

6. mano, kad, nustačius EB sutarties 81 
arba 82 straipsnio pažeidimą, dėl kaltės 
įrodymo reikalavimo nukentėjusiems
asmenims kyla sunkumų ir jie negali gauti 
tinkamos kompensacijos už patirtą žalą; 
taigi remia pasiūlymą nacionalinių 
konkurencijos institucijų galutinius 
sprendimus padaryti privalomais visoje 
ES;

Or. en
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Pakeitimas 21
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad, nustačius EB sutarties 81 
arba 82 straipsnio pažeidimą, dėl kaltės 
įrodymo reikalavimo nukentėjusiems 
asmenims kyla sunkumų ir jie negali 
gauti tinkamos kompensacijos už patirtą 
žalą;

6. mano, kad valstybės institucijos 
užtikrindamos viešąjį EB sutarties 81 ir 82 
straipsnių vykdymą nustato vieno iš jų
pažeidimą, ieškovas turėtų įrodyti 
atsakovo kaltę siekdamas, kad jam būtų 
atlyginta žala pagal privatų ieškinį;

Or. en

Pakeitimas 22
Maria Matsouka

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad, nustačius EB sutarties 81 
arba 82 straipsnio pažeidimą, dėl kaltės 
įrodymo reikalavimo nukentėjusiems 
asmenims kyla sunkumų ir jie negali 
gauti tinkamos kompensacijos už patirtą 
žalą;

6. rekomenduoja nustačius EB sutarties 81 
arba 82 straipsnio pažeidimą pažeidėjui 
taikyti objektyvios atsakomybės principą, 
taigi būtų privaloma nukentėjusiam 
asmeniui teikti kompensaciją 
nereikalaujant pateikti kaltės įrodymų; 

Or. el

Pakeitimas 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pažymi, kad prašymai atleisti nuo 
baudų labai padeda atskleisti 
antimonopolinės teisės pažeidimus, taip 
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sudarant sąlygas privačiam teisės aktų 
vykdymui, tačiau kadangi Komisija negali 
atskleisti atitinkamos informacijos, gautos 
vykdant šiuos atleidimus nuo baudų, 
privatus teisės aktų vykdymas 
sudėtingesnis;

Or. en

Pakeitimas 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją nuosekliai suderinti su 
konkurencijos teises susijusias 
kolektyvinio teisės gynimo taisykles ir 
taisykles, numatytas bendroje vartotojų 
apsaugos sistemoje.

7. ragina Komisiją prieš priimant teisės 
aktų pasiūlymus visose srityse, kuriose 
svarstoma taikyti kolektyvinio teisės 
gynimo priemones, palaukti užsakytų 
tyrimų rezultatų.

Or. en

Pakeitimas 25
Jan Cremers

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją nuosekliai suderinti su 
konkurencijos teises susijusias 
kolektyvinio teisės gynimo taisykles ir 
taisykles, numatytas bendroje vartotojų 
apsaugos sistemoje.

7. ragina Komisiją nuosekliai horizontaliai 
suderinti su konkurencijos teises susijusias 
kolektyvinio teisės gynimo taisykles ir 
taisykles, numatytas bendroje vartotojų 
apsaugos sistemoje.

Or. en
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Pakeitimas 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją nuosekliai suderinti su 
konkurencijos teises susijusias 
kolektyvinio teisės gynimo taisykles ir 
taisykles, numatytas bendroje vartotojų 
apsaugos sistemoje.

7. ragina Komisiją nuosekliai suderinti su 
konkurencijos teises susijusias 
kolektyvinio teisės gynimo taisykles ir 
taisykles, numatytas bendroje vartotojų 
apsaugos sistemoje; šiuo požiūriu 
reikalauja, kad Komisija abiejose srityse 
atsižvelgtų į 1998 m. gegužės 19 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 98/27/EB dėl draudimų ginant 
vartotojų interesus1 pakeitimus ir 
papildymus, nes tai visų pirma padėtų 
siekti trokštamų tikslų nesikišant į 
valstybių narių nacionalinę civilinę ir 
proceso teisę. 

Or. en

                                               
1 OL L 166, 1998 6 11, p. 51.
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