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24.3.2019 A8-0447/109

Predlog spremembe 109
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Namen te direktive je 
kvalificiranim subjektom, ki zastopajo 
kolektivne interese potrošnikov, omogočiti, 
da z zastopniškimi tožbami zoper kršitve 
določb prava Unije uveljavljajo svoje 
zahtevke. Kvalificirani subjekti bi morali 
imeti možnost zahtevati ustavitev ali 
prepoved kršitve, potrditev, da je do kršitve 
prišlo, in povračilo škode v obliki 
odškodnine, popravila ali znižanja 
kupnine, kot je predvideno z nacionalno 
zakonodajo.

(1) Namen te direktive je 
kvalificiranim subjektom, ki zastopajo 
kolektivne interese potrošnikov, omogočiti, 
da z zastopniškimi tožbami zoper kršitve 
določb prava Unije uveljavljajo svoje 
zahtevke. Kvalificirani subjekti bi morali 
imeti možnost zahtevati ustavitev ali 
prepoved kršitve, potrditev, da je do kršitve 
prišlo, in povračilo škode v obliki 
odškodnine, popravila, zamenjave, 
odstranitve, znižanja kupnine, odpovedi 
pogodbe ali vračila plačane kupnine, kot 
je predvideno z nacionalno zakonodajo.
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24.3.2019 A8-0447/110

Predlog spremembe 110
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Komisija je sprejela zakonodajni 
predlog uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 
261/2004 o določitvi skupnih pravil glede 
odškodnine in pomoči potnikom v 
primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali 
velike zamude letov ter Uredbe (ES) št. 
2027/97 o odgovornosti letalskih 
prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom 
potnikov in njihove prtljage30 ter 
zakonodajni predlog uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o pravicah in 
obveznostih potnikov v železniškem 
prometu31. Zato je primerno zagotoviti, da 
Komisija eno leto po začetku veljavnosti te 
direktive oceni, ali pravila Unije na 
področju pravic potnikov v zračnem in 
železniškem prometu nudijo ustrezno 
raven varstva potrošnikov, ki je 
primerljiva z ravnjo iz te direktive, in 
sprejme vse potrebne ugotovitve v zvezi s 
področjem uporabe te direktive.

črtano

_________________
30 COM(2013)0130.
31 COM(2017)0548.
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24.3.2019 A8-0447/111

Predlog spremembe 111
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Države članice lahko od 
kvalificiranih subjektov zahtevajo, da 
zagotovijo zadostne informacije v podporo 
zastopniški tožbi na povračilo škode, 
vključno z opisom skupine potrošnikov, ki 
jih zadeva kršitev, in dejanskimi ter 
pravnimi vprašanji, ki jih je treba razrešiti 
v okviru zastopniške tožbe. Od 
kvalificiranega subjekta se ne bi smelo 
zahtevati, da za začetek postopka 
poimensko določi vse posamezne 
potrošnike, ki jih kršitev zadeva. Med 
zastopniškimi tožbami na povračilo škode 
bi moralo sodišče ali upravni organ v 
najzgodnejši možni fazi postopka preveriti, 
ali je zadeva primerna za vložitev 
zastopniške tožbe glede na naravo kršitve 
in značilnosti škode, ki je nastala 
oškodovanim potrošnikom.

(18) Države članice lahko od 
kvalificiranih subjektov zahtevajo, da 
zagotovijo zadostne informacije v podporo 
zastopniški tožbi na povračilo škode, 
vključno z opisom skupine potrošnikov, ki 
jih zadeva kršitev, in dejanskimi ter 
pravnimi vprašanji, ki jih je treba razrešiti 
v okviru zastopniške tožbe. Od 
kvalificiranega subjekta bi bilo treba 
zahtevati, da za začetek postopka 
poimensko določi vse posamezne 
potrošnike, ki jih kršitev zadeva, in 
vnaprej pridobi njihovo soglasje za 
sodelovanje v zastopniški tožbi. Med 
zastopniškimi tožbami na povračilo škode 
bi moralo sodišče ali upravni organ v 
najzgodnejši možni fazi postopka preveriti, 
ali je zadeva primerna za vložitev 
zastopniške tožbe glede na naravo kršitve 
in značilnosti škode, ki je nastala 
oškodovanim potrošnikom.
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24.3.2019 A8-0447/112

Predlog spremembe 112
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) V primerih majhne vrednosti je 
malo verjetno, da bodo potrošniki ukrepali 
in uveljavljali svoje pravice, saj bi bil 
vložen napor večji od posameznih koristi. 
Če ista praksa zadeva številne potrošnike, 
pa je lahko skupna izguba precejšnja. V 
takih primerih lahko sodišče ali organ 
meni, da bi bila ponovna razdelitev 
sredstev med zadevne potrošnike 
nesorazmerna, ker bi bilo to na primer 
pretežavno ali neizvedljivo. Zato bi bilo 
koristneje, da se sredstva, prejeta v 
zastopniških tožbah kot povračilo škode, 
uporabijo za varstvo kolektivnih interesov 
potrošnikov, in bi jih bilo treba nameniti 
ustreznemu javnemu namenu, kot so sklad 
za pravno pomoč potrošnikom, kampanje 
ozaveščanja ali potrošniška gibanja.

(21) V primerih majhne vrednosti je 
malo verjetno, da bodo potrošniki ukrepali 
in uveljavljali svoje pravice, saj bi bil 
vložen napor večji od posameznih koristi. 
Če ista praksa zadeva številne potrošnike, 
pa je lahko skupna izguba precejšnja. V 
takih primerih lahko ne glede na pravice 
posameznih potrošnikov, da zahtevajo 
odškodnino, sodišče ali organ meni, da bi 
bila ponovna razdelitev sredstev med 
zadevne potrošnike nesorazmerna, ker bi 
bilo to na primer pretežavno ali 
neizvedljivo. Zato bi bilo koristneje, da se 
sredstva, prejeta v zastopniških tožbah kot 
povračilo škode, uporabijo za varstvo 
kolektivnih interesov potrošnikov, in bi jih 
bilo treba nameniti ustreznemu javnemu 
namenu, kot so sklad za pravno pomoč 
potrošnikom, kampanje ozaveščanja ali 
potrošniška gibanja. Sredstva se ne bi 
smela dodeliti kvalificiranemu subjektu, 
ki je vložil tožbo, da ne bi prišlo do 
nasprotja interesov.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/113

Predlog spremembe 113
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva določa pravila, ki 
kvalificiranim subjektom omogočajo 
vložitev zastopniških tožb, namenjenih 
varstvu kolektivnih interesov potrošnikov, 
in obenem zagotavljajo ustrezne zaščitne 
ukrepe za preprečevanje zlorabe pravdnih 
postopkov.

1. Ta direktiva določa pravila, ki 
kvalificiranim subjektom omogočajo 
vložitev zastopniških tožb, namenjenih 
varstvu kolektivnih interesov potrošnikov v 
primeru množičnega oškodovanja, in 
obenem zagotavljajo ustrezne zaščitne 
ukrepe za preprečevanje zlorabe pravdnih 
postopkov.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/114

Predlog spremembe 114
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za 
zastopniške tožbe, vložene proti trgovcem 
zaradi kršitev določb prava Unije, 
navedenih v Prilogi I, ki škodijo ali bi 
lahko škodovale kolektivnim interesom 
potrošnikov. Uporablja se za notranje in 
čezmejne kršitve, tudi če navedene kršitve 
prenehajo, preden se je postopek z 
zastopniško tožbo začel ali končal.

1. Ta direktiva se uporablja za 
zastopniške tožbe, vložene proti trgovcem 
zaradi kršitev določb prava Unije, 
navedenih v Prilogi I, ki množično škodijo 
ali bi lahko množično škodovale 
kolektivnim interesom potrošnikov. 
Uporablja se za kršitve z razsežnostjo 
Unije, tudi če navedene kršitve prenehajo, 
preden se je postopek z zastopniško tožbo 
začel ali končal.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/115

Predlog spremembe 115
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Postopek z zastopniško tožbo ne 
nadomešča pravice potrošnika do 
posamezne odškodnine, ki jo zagotavlja 
posebno pravo Unije, če trgovci kršijo 
določbe prava Unije.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/116

Predlog spremembe 116
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ta direktiva se ne uporablja za 
pravo Unije, ki je v postopku pregleda, kot 
je navedeno v Prilogi IIa (novo).
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24.3.2019 A8-0447/117

Predlog spremembe 117
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) „množično oškodovanje“ pomeni 
močno razširjeno kršitev določb prava 
Unije, navedenih v Prilogi I, z 
razsežnostjo Unije s strani trgovcev, ki 
škodi ali bi lahko škodovala kolektivnim 
interesom znatnega števila potrošnikov;

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/118

Predlog spremembe 118
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) „močno razširjena kršitev z 
razsežnostjo Unije“ pomeni močno 
razširjeno kršitev, ki je povzročila, 
povzroča ali je verjetno, da bo povzročila 
škodo kolektivnim interesom potrošnikov 
v vsaj dveh tretjinah držav članic, ki 
skupaj predstavljajo vsaj dve tretjini 
prebivalstva Unije.

Or. en


