
AM\747880LV.doc PE414.324v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2008/2154(INI)

15.10.2008

GROZĪJUMI Nr.
1 - 26

Atzinuma projekts
Gabriela Creţu
(PE412.282v01-00)

par Balto grāmatu par zaudējumu atlīdzināšanas prasībām saistībā ar EK 
konkurences noteikumu pārkāpšanu
(2008/2154(INI))



PE414.324v01-00 2/14 AM\747880LV.doc

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\747880LV.doc 3/14 PE414.324v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju, lai pastiprinātu 
juridisko noteiktību un uzlabotu patērētāju 
aizsardzību, apsvērt iespēju ieviest kopējus 
noteikumus un mehānismus, lai 
konkurences tiesību pārkāpumu gadījumos 
ikvienam garantētu pilnas zaudējumu 
atlīdzības saņemšanu;

1. aicina Komisiju, lai pastiprinātu 
juridisko noteiktību un uzlabotu patērētāju 
aizsardzību, apsvērt iespēju nākt klajā ar 
direktīvas priekšlikumu, kurā būtu 
noteikti kopēji noteikumi un mehānismi, 
lai konkurences tiesību pārkāpumu 
gadījumos ikvienam garantētu pilnas 
zaudējumu atlīdzības saņemšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju, lai pastiprinātu 
juridisko noteiktību un uzlabotu patērētāju 
aizsardzību, apsvērt iespēju ieviest kopējus 
noteikumus un mehānismus, lai
konkurences tiesību pārkāpumu gadījumos 
ikvienam garantētu pilnas zaudējumu 
atlīdzības saņemšanu;

1. atbalsta Komisiju, ka, lai pastiprinātu 
juridisko noteiktību un uzlabotu patērētāju 
aizsardzību, jāapsver iespēja nākt klajā ar 
likumdošanas un citiem priekšlikumiem, 
kas ļaus konkurences tiesību pārkāpumu 
gadījumos ikvienam saņemt pilnu
zaudējumu atlīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju, lai pastiprinātu 
juridisko noteiktību un uzlabotu patērētāju 
aizsardzību, apsvērt iespēju ieviest kopējus 
noteikumus un mehānismus, lai 
konkurences tiesību pārkāpumu 
gadījumos ikvienam garantētu pilnas 
zaudējumu atlīdzības saņemšanu;

1. aicina Komisiju, lai pastiprinātu 
juridisko noteiktību un uzlabotu patērētāju 
aizsardzību, sīki izvērtēt kopējus 
noteikumus un mehānismus, kas garantētu
tiesas pieejamību jomās, kuras ievērojami 
pārsniedz konkurences tiesību 
pārkāpumus, lai stiprinātu konsekventu 
pieeju;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Maria Matsouka

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju, lai pastiprinātu 
juridisko noteiktību un uzlabotu patērētāju 
aizsardzību, apsvērt iespēju ieviest kopējus 
noteikumus un mehānismus, lai 
konkurences tiesību pārkāpumu gadījumos 
ikvienam garantētu pilnas zaudējumu 
atlīdzības saņemšanu;

1. aicina Komisiju, lai pastiprinātu 
juridisko noteiktību un uzlabotu patērētāju 
aizsardzību, ieviest kopējus noteikumus un 
mehānismus, lai konkurences tiesību 
pārkāpumu gadījumos ikvienam garantētu 
pilnas zaudējumu atlīdzības saņemšanu;

Or. el

Grozījums Nr. 5
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata kompetentu personu iesniegtas 
pārstāvības prasības par nepieciešamu 
mehānismu, it īpaši gadījumos, kad daudzi 
cilvēki iesniedz mazas prasības, lai 
nodrošinātu zaudējumu atlīdzību visiem 

2. uzskata kompetentu personu, piemēram, 
patērētāju asociāciju, valsts iestāžu vai 
aroda apvienību iesniegtas pārstāvības 
prasības par nepieciešamu mehānismu, it 
īpaši gadījumos, kad daudzi cilvēki 
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nosakāmajiem cietušajiem; iesniedz mazas prasības, lai nodrošinātu 
zaudējumu atlīdzību visiem nosakāmajiem 
cietušajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata kompetentu personu iesniegtas 
pārstāvības prasības par nepieciešamu
mehānismu, it īpaši gadījumos, kad daudzi 
cilvēki iesniedz mazas prasības, lai 
nodrošinātu zaudējumu atlīdzību visiem 
nosakāmajiem cietušajiem;

2. uzskata kompetentu personu iesniegtas 
pārstāvības prasības par lietderīgu
mehānismu, it īpaši gadījumos, kad daudzi 
cilvēki iesniedz mazas prasības, lai 
nodrošinātu zaudējumu atlīdzību visiem 
identificētajiem cietušajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata kompetentu personu iesniegtas
pārstāvības prasības par nepieciešamu 
mehānismu, it īpaši gadījumos, kad 
daudzi cilvēki iesniedz mazas prasības, lai 
nodrošinātu zaudējumu atlīdzību visiem 
nosakāmajiem cietušajiem;

2. atzinīgi vērtē Komisijas dažādos 
priekšlikumus attiecībā uz kompetentu 
personu iesniegtām pārstāvības prasībām, 
kā arī iespēju iesniegt kolektīvas prasības, 
kurām var brīvprātīgi pievienoties un 
kurām būtu jāpalīdz nodrošināt
zaudējumu atlīdzību lielākajai daļai
cietušo; tomēr uzskata, ka vēl jāapsver 
iespēja ieviest kolektīvās prasības, no 
kurām var izstāties un kuru gadījumā 
strīdus izšķir „uzreiz un visiem” 
atbildētājiem, tādējādi samazinot 
neskaidrību;
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Or. en

Grozījums Nr. 8
Maria Matsouka

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata kompetentu personu iesniegtas 
pārstāvības prasības par nepieciešamu 
mehānismu, it īpaši gadījumos, kad daudzi 
cilvēki iesniedz mazas prasības, lai 
nodrošinātu zaudējumu atlīdzību visiem 
nosakāmajiem cietušajiem;

2. uzskata kompetentu personu iesniegtas 
pārstāvības prasības par nepieciešamu 
mehānismu, it īpaši gadījumos, kad daudzi 
cilvēki iesniedz mazas prasības, lai 
nodrošinātu zaudējumu atlīdzību visiem 
nosakāmajiem cietušajiem, neierobežojot 
viņu tiesības iesniegt individuālas 
kompensācijas prasības;

Or. el

Grozījums Nr. 9
Jan Cremers

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a piekrīt uzskatam, ka pārstāvības 
prasībām un iespējai brīvprātīgi 
pievienoties kolektīvajām prasībām būtu 
jāpapildina vienai otru tā, lai iegūtu 
skaidru līdzsvaru starp individuālu 
patērētāju un patērētāju grupu interešu 
aizsardzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Jan Cremers

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b atbalsta brīvprātīgas pievienošanās 
kolektīvajām prasībām principa 
izmantošanu, bet uzsver vajadzību 
nodrošināt, lai patērētājam vienmēr būtu 
brīva izvēle pievienoties vai nē, tas ir, bez 
nevēlamas ārējas iejaukšanās lēmuma 
pieņemšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju turpināt sniegt palīdzību 
Kopienas līmenī, nosakot zaudējumu 
apmēru;

3. aicina Komisiju turpināt sniegt palīdzību 
Kopienas līmenī, nosakot zaudējumu 
apmēru, ar noteikumu, ka zaudējumu 
atlīdzība nepārsniedz faktiskos 
zaudējumus un ka tā kompensē 
zaudējumus precīzi noteiktam cietušo 
lokam;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju turpināt sniegt palīdzību 3. aicina Komisiju turpināt sniegt palīdzību 
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Kopienas līmenī, nosakot zaudējumu 
apmēru;

Kopienas līmenī, nosakot zaudējumu 
apmēru; uzstāj, ka no šādas palīdzības 
būtu skaidri jāizslēdz atlīdzība, kuras 
mērķis ir sodīt, vai jebkurš cits 
mehānisms, kas paredz zaudējumu 
atlīdzību, kura ir nesamērīga ar faktiski 
nodarīto kaitējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka, lai iesniegtu kolektīvo 
prasību, ir jāizpilda divi skaidri 
priekšnoteikumi:

a) attiecīgai valsts kompetentai 
amatpersonai, kas varētu būt valsts 
tiesnesis, tiesībsargs vai tamlīdzīga 
amatpersona, jāveic novērtējums vai 
pamatotības pārbaude,

b) jābūt iepriekšējam mēģinājumam vai 
ieteikumam pusēm panākt izlīgumu ar 
alternatīvu strīda izšķiršanu;

uzskata, ka nevienam no šiem 
nosacījumiem nevajadzētu nepamatoti 
kavēt procesu vai traucēt pusēm;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta nostāju, ka tiesas procedūru 
izmaksas nedrīkst atturēt sūdzību 
iesniedzējus no pamatotu prasību 
iesniegšanas, un tāpēc aicina dalībvalstis 
veikt atbilstošus pasākumus, piemēram, 
paredzēt izņēmumus vai ierobežot tiesu 
izdevumu apjomu, lai samazinātu 
izmaksas, kas saistītas ar zaudējumu 
atlīdzināšanas prasībām par konkurences 
noteikumu pārkāpšanu;

4. atbalsta nostāju, ka tiesas procedūru 
izmaksas nedrīkst atturēt prasītājus no 
pamatotu prasību iesniegšanas, un tāpēc 
aicina dalībvalstis veikt atbilstošus 
pasākumus, piemēram, paredzēt 
izņēmumus vai ierobežot tiesu izdevumu 
apjomu, lai samazinātu izmaksas, kas 
saistītas ar zaudējumu atlīdzināšanas 
prasībām par konkurences noteikumu 
pārkāpšanu; tomēr uzskata, ka Komisijai 
jāturpina pārbaudīt, kā tieši prasītāji 
varētu finansēt šādas darbības, un pētīt 
dažādus finansēšanas modeļus, lai 
nodrošinātu tiesas pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta nostāju, ka tiesas procedūru 
izmaksas nedrīkst atturēt sūdzību 
iesniedzējus no pamatotu prasību 
iesniegšanas, un tāpēc aicina dalībvalstis 
veikt atbilstošus pasākumus, piemēram, 
paredzēt izņēmumus vai ierobežot tiesu 
izdevumu apjomu, lai samazinātu 
izmaksas, kas saistītas ar zaudējumu 
atlīdzināšanas prasībām par konkurences 
noteikumu pārkāpšanu;

4. atbalsta Komisijas nostāju, ka nav 
nepieciešams ieteikt īpašas izmaiņas 
valstu noteikumos par procesuālajām 
izmaksām prasītāju labā;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka noteikumiem par prasītāju 
piekļuvi pierādījumiem jābūt stingrākiem, 
lai prasītājiem, kas ir privātpersonas, būtu 
ērta piekļuve konkurences iestāžu 
dokumentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Jan Cremers

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka vajadzībai minimizēt 
pierādījumu izpaušanas negatīvo ietekmi 
uz konkurenci nevajadzētu būt a priori 
argumentam par pierādījumu 
neizpaušanu patērētājiem, kuriem 
(iespējams) ir likumīgas intereses 
zaudējumu atlīdzināšanā; 

Or. en

Grozījums Nr. 18
Maria Matsouka

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka Komisijai jāveicina 
izšķiršana ārpustiesas kārtībā, lai 
paātrinātu šķīrējtiesas tiesvedību un 
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samazinātu izmaksas;

Or. el

Grozījums Nr. 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atbalsta ierosināto pierādīšanas 
pienākuma pārnešanu par labu netiešajiem 
pircējiem, pieņemot, ka uz tiem ir pilnībā 
attiecināma pārmaksa, kas radusies 
nelikumīgās prakses dēļ;

5. uzskata, ka ierosinātā pierādīšanas 
pienākuma pārnešana par labu netiešajiem 
pircējiem, pieņemot, ka uz tiem ir pilnībā 
attiecināma pārmaksa, kas radusies 
nelikumīgās prakses dēļ, var novest pie 
vairākkārtējas atlīdzības maksāšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka tad, ja ir konstatēts EK 
līguma 81. vai 82. panta pārkāpums, vainas 
nepieciešamība rada grūtības cietušajiem, 
neļaujot iegūt pienākošos zaudējumu 
atlīdzību;

6. uzskata, ka tad, ja ir konstatēts EK 
līguma 81. vai 82. panta pārkāpums, vainas
nepieciešamība rada grūtības cietušajiem, 
neļaujot iegūt pienākošos zaudējumu 
atlīdzību; tādēļ atbalsta priekšlikumu 
valsts konkurences iestāžu gala lēmumus 
padarīt saistošus visā Eiropas Savienībā;

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

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka tad, ja ir konstatēts EK 
līguma 81. vai 82. panta pārkāpums, vainas 
nepieciešamība rada grūtības cietušajiem, 
neļaujot iegūt pienākošos zaudējumu 
atlīdzību;

6. uzskata, ka tad, ja valsts iestāde 
publiskas piemērošanas gaitā ir 
konstatējusi EK līguma 81. vai 82. panta 
pārkāpums, prasītājam būtu jāpierāda, ka 
atbildētājs nav ieguvis zaudējumu 
atlīdzību privātpersonas prasības 
izskatīšanas gaitā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Maria Matsouka

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka tad, ja ir konstatēts EK 
līguma 81. vai 82. panta pārkāpums, vainas 
nepieciešamība rada grūtības cietušajiem, 
neļaujot iegūt pienākošos zaudējumu 
atlīdzību;

6. iesaka ieviest pārkāpēja objektīvās 
atbildības principu, ja ir konstatēts EK 
līguma 81. vai 82. panta pārkāpums, 
tādējādi cietušo kompensāciju padarot 
obligātu un bez nepieciešamības 
pārkāpumu pierādīt;

Or. el

Grozījums Nr. 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka pieteikumi uz iekļaušanu
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iecietības programmā ir būtisks 
ieguldījums tajā, lai atklātu tiesību aktu 
par karteļiem pārkāpumus, tādējādi 
vispirms sagatavojoties privātai 
piemērošanai, bet tā kā Komisija nevar 
sniegt atbilstošu informāciju, kas iegūta 
iecietības programmas kontekstā, privāta 
piemērošana kļūst vēl grūtāk īstenojama;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju pieņemt vienotu pieeju 
gan noteikumiem par kolektīvu 
kompensāciju saistībā ar konkurences 
tiesībām, gan vispārējiem patērētāju 
aizsardzības noteikumiem.

7. aicina Komisiju sagaidīt pasūtīto 
pētījumu rezultātus un tikai tad pieņemt 
tiesību akta priekšlikumus visās jomās, 
kur tiek izskatīti kolektīvo kompensāciju 
veidi.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Jan Cremers

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju pieņemt vienotu pieeju 
gan noteikumiem par kolektīvu 
kompensāciju saistībā ar konkurences 
tiesībām, gan vispārējiem patērētāju 
aizsardzības noteikumiem.

7. aicina Komisiju pieņemt vienotu un 
horizontālu pieeju gan attiecībā uz
noteikumiem par kolektīvu kompensāciju 
saistībā ar konkurences tiesībām, gan 
vispārējiem patērētāju aizsardzības 
noteikumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju pieņemt vienotu pieeju 
gan noteikumiem par kolektīvu 
kompensāciju saistībā ar konkurences 
tiesībām, gan vispārējiem patērētāju 
aizsardzības noteikumiem.

7. aicina Komisiju pieņemt vienotu pieeju 
gan noteikumiem par kolektīvu 
kompensāciju saistībā ar konkurences 
tiesībām, gan vispārējiem patērētāju 
aizsardzības noteikumiem; šajā sakarā 
prasa, lai Komisija izskata gan iespējamos 
grozījumus, gan pagarinājumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1998. gada 
19. maija Direktīvai 98/27/EK par 
aizliegumiem saistībā ar patērētāju 
interešu aizsardzību1, tādējādi, iespējams, 
sasniedzot vēlamos mērķus bez 
iejaukšanās dalībvalstu civiltiesībās un 
procesuālajos likumos.

Or. en

                                               
1 OV L 166, 11.6.1998., 51. lpp.
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