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Predlog spremembe 1
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je pogodbeno pravo jedro vseh 
nacionalnih pravil, ki urejajo ravnanje 
podjetij in potrošnikov na svojih trgih; ker
notranji trg zaradi 27 različnih pravnih 
sistemov ter tveganj in stroškov čezmejnih 
transakcij ostaja razkosan;

A. ker enotni trg zaradi številnih 
dejavnikov, med drugim zato, ker se ne 
izvaja obstoječa zakonodaja o enotnem 
trgu, ostaja razkosan,

Or. en

Predlog spremembe 2
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je pogodbeno pravo jedro vseh 
nacionalnih pravil, ki urejajo ravnanje 
podjetij in potrošnikov na svojih trgih; ker
notranji trg zaradi 27 različnih pravnih 
sistemov ter tveganj in stroškov čezmejnih 
transakcij ostaja razkosan;

A. ker enotni trg zaradi številnih 
dejavnikov, med drugim zato, ker se ne 
izvaja obstoječa zakonodaja o enotnem 
trgu, ostaja razkosan,

Or. en

Predlog spremembe 3
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je pogodbeno pravo jedro vseh 
nacionalnih pravil, ki urejajo ravnanje 

A. ker je potrebna obsežnejša raziskava, 
da bi bolje razumeli, zakaj notranji trg 
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podjetij in potrošnikov na svojih trgih; ker 
notranji trg zaradi 27 različnih pravnih 
sistemov ter tveganj in stroškov čezmejnih 
transakcij ostaja razkosan;

ostaja razkosan in kako se teh problemov 
lotiti ter kako zagotoviti izvajanje 
obstoječe zakonodaje,

Or. en

Predlog spremembe 4
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je pogodbeno pravo jedro vseh 
nacionalnih pravil, ki urejajo ravnanje 
podjetij in potrošnikov na svojih trgih; ker
notranji trg zaradi 27 različnih pravnih 
sistemov ter tveganj in stroškov čezmejnih 
transakcij ostaja razkosan;

A. ker je potrebna obsežnejša raziskava, 
da bi bolje razumeli, zakaj notranji trg 
ostaja razkosan in kako se teh problemov 
lotiti ter kako zagotoviti izvajanje 
obstoječe zakonodaje, kot je na primer 
Direktiva o storitvah na notranjem trgu 
(2006/123/ES),

Or. en

Predlog spremembe 5
Louis Grech

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker so med najbolj očitnimi ovirami v 
zvezi z enotnim evropskim trgom, s 
katerimi se srečujejo potrošniki ter mala 
in srednja podjetja, zapletenost 
pogodbenih razmerij, nepravični 
pogodbeni pogoji, neustrezne in 
pomanjkljive informacije ter dolgotrajni 
postopki, 

Or. en
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Predlog spremembe 6
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker bi s skupnim evropskim 
pogodbenim pravom pridobili predvsem 
potrošniki, saj bi lahko v celoti izrabili 
prednosti notranjega trga,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 7
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker bi s skupnim evropskim 
pogodbenim pravom pridobili predvsem 
potrošniki, saj bi lahko v celoti izrabili 
prednosti notranjega trga,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 8
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker bi s skupnim evropskim 
pogodbenim pravom pridobili predvsem 
potrošniki, saj bi lahko v celoti izrabili 
prednosti notranjega trga,

B. ker bi z zbirko orodij za oblikovanje 
bolj usklajene in povezane zakonodaje ter 
standardnih pogojev pridobili predvsem 
podjetja in potrošniki, saj bi lahko v večji 
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meri izrabili enotni trg,

Or. en

Predlog spremembe 9
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker bi s skupnim evropskim 
pogodbenim pravom pridobili predvsem 
potrošniki, saj bi lahko v celoti izrabili 
prednosti notranjega trga,

B. ker bi skupno evropsko pogodbeno 
pravo koristilo potrošnikom in zlasti 
prispevalo k večjemu obsegu čezmejne 
trgovine na notranjem trgu in njeni večji 
dostopnosti,

Or. en

Predlog spremembe 10
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker bi s skupnim evropskim 
pogodbenim pravom pridobili predvsem 
potrošniki, saj bi lahko v celoti izrabili 
prednosti notranjega trga,

B. ker bi z zbirko orodij za oblikovanje 
bolj usklajene in povezane zakonodaje ter 
standardnih pogojev pridobili predvsem 
podjetja in potrošniki, saj bi lahko v večji 
meri izrabili enotni trg,

Or. en

Predlog spremembe 11
Toine Manders

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker bi s skupnim evropskim 
pogodbenim pravom pridobili predvsem 
potrošniki, saj bi lahko v celoti izrabili 
prednosti notranjega trga,

B. ker bodo s skupnim evropskim 
pogodbenim pravom pridobili predvsem 
potrošniki, saj bodo lahko v celoti izrabili 
prednosti notranjega trga,

Or. nl

Predlog spremembe 12
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je Komisija v svoji zeleni knjigi1
predstavila številne možnosti za instrument 
evropskega pogodbenega prava, ki bi lahko 
EU pomagal, da si opomore od 
gospodarske krize, razvije podjetništvo in 
okrepi zaupanje državljank in državljanov 
v notranji trg,

C. ker je Komisija v svoji zeleni knjigi1
predstavila številne možnosti za instrument 
evropskega pogodbenega prava, ki bi lahko 
razvil podjetništvo in okrepil zaupanje 
državljank in državljanov v enotni trg,

Or. en

Predlog spremembe 13
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je Komisija v svoji zeleni knjigi1
predstavila številne možnosti za instrument 
evropskega pogodbenega prava, ki bi lahko 
EU pomagal, da si opomore od 
gospodarske krize, razvije podjetništvo in 
okrepi zaupanje državljank in državljanov 
v notranji trg,

C. ker je Komisija v svoji zeleni knjigi 
predstavila številne možnosti za instrument 
evropskega pogodbenega prava, ki bi lahko 
pomagal razviti podjetništvo in okrepiti
zaupanje državljank in državljanov v 
notranji trg,
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Or. en

Predlog spremembe 14
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je Komisija v svoji zeleni knjigi1
predstavila številne možnosti za instrument 
evropskega pogodbenega prava, ki bi lahko 
EU pomagal, da si opomore od 
gospodarske krize, razvije podjetništvo in 
okrepi zaupanje državljank in državljanov 
v notranji trg,

C. ker je Komisija v svoji zeleni knjigi 1 

predstavila številne možnosti za instrument 
evropskega pogodbenega prava, ki bi lahko 
pomagal razviti podjetništvo in okrepiti
zaupanje državljank in državljanov v 
enotni trg,

Or. en

Predlog spremembe 15
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker so pogajanja za direktivo o varstvu 
potrošnikov2 pokazala na težave in 
omejitve usklajevanja na področju 
pogodbenega prava, ne da bi pri tem 
ogrozili skupno zavezo k visoki ravni 
varstva potrošnikov v Evropi,

D. ker so pogajanja za direktivo o varstvu 
potrošnikov2 pokazala na težave in 
omejitve popolnega usklajevanja na 
področju potrošniškega pogodbenega 
prava in varstva potrošnikov v njegovem 
okviru, ne da bi pri tem ogrozili skupno 
zavezo k visoki ravni varstva potrošnikov v 
Evropi, pri čemer so te težave posledica 
zapletenosti področja,

Or. en
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Predlog spremembe 16
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker so pogajanja za direktivo o varstvu 
potrošnikov2 pokazala na težave in 
omejitve usklajevanja na področju 
pogodbenega prava, ne da bi pri tem 
ogrozili skupno zavezo k visoki ravni 
varstva potrošnikov v Evropi,

D. ker so pogajanja za direktivo o varstvu 
potrošnikov pokazala na težave in omejitve 
usklajevanja na področju potrošniškega
prava, kot se uporablja za pogodbe, ne da 
bi pri tem ogrozili skupno zavezo k visoki 
ravni varstva potrošnikov v Evropi,

Or. en

Predlog spremembe 17
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker so pogajanja za direktivo o varstvu 
potrošnikov2 pokazala na težave in 
omejitve usklajevanja na področju 
pogodbenega prava, ne da bi pri tem 
ogrozili skupno zavezo k visoki ravni 
varstva potrošnikov v Evropi,

D. ker so pogajanja za direktivo o varstvu 
potrošnikov2 pokazala na težave in 
omejitve popolnega usklajevanja na 
področju potrošniškega pogodbenega 
prava, kot se uporablja za pogodbe, ne da 
bi pri tem ogrozili skupno zavezo k visoki 
ravni varstva potrošnikov v Evropi, pri 
čemer so te težave posledica zapletenosti 
področja,

Or. en
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Predlog spremembe 18
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker so pogajanja za direktivo o varstvu
potrošnikov1 pokazala na težave in 
omejitve usklajevanja na področju 
pogodbenega prava, ne da bi pri tem 
ogrozili skupno zavezo k visoki ravni 
varstva potrošnikov v Evropi,

D. ker so pogajanja za direktivo o pravicah
potrošnikov1 pokazala na težave in 
omejitve usklajevanja na področju 
pogodbenega prava, ne da bi pri tem 
ogrozili skupno zavezo k visoki ravni 
varstva potrošnikov v Evropi,

Or. de

Predlog spremembe 19
Toine Manders

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D: ker so pogajanja za direktivo o varstvu 
potrošnikov2 pokazala na težave in 
omejitve usklajevanja na področju 
pogodbenega prava, ne da bi pri tem 
ogrozili skupno zavezo k visoki ravni 
varstva potrošnikov v Evropi, 

D. ker so pogajanja za direktivo o varstvu 
potrošnikov2 pokazala na koristnost, a tudi 
na težave in omejitve usklajevanja na 
področju pogodbenega prava, ne da bi pri 
tem ogrozili skupno zavezo k visoki ravni 
varstva potrošnikov v Evropi,

Or. nl

                                               
1 KOM(2010)0614.
2 KOM(2010)0614.
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Predlog spremembe 20
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker je treba o končnem produktu tega 
procesa, evropskem pogodbenem pravu, 
dobro premisliti in ga po potrebi 
spremeniti, evropski zakonodajalec pa ga 
mora uradno sprejeti, če želi ta proces 
uživati politično legitimnost in podporo,

E. ker mora biti končni produkt, preden ga
spremeni in uradno sprejme evropski
sozakonodajalec, realističen, izvedljiv,
sorazmeren in dobro premišljen,

Or. en

Predlog spremembe 21
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker je treba o končnem produktu tega 
procesa, evropskem pogodbenem pravu, 
dobro premisliti in ga po potrebi 
spremeniti, evropski zakonodajalec pa ga 
mora uradno sprejeti, če želi ta proces 
uživati politično legitimnost in podporo,

E. ker je treba o končnem produktu tega 
procesa, evropskem pogodbenem pravu, 
dobro premisliti in ga po potrebi spremeniti 
ter pred tem opraviti poglobljeno oceno 
njegovega učinka, evropski zakonodajalec 
pa ga mora uradno sprejeti, če želi biti ta 
proces učinkovit in uživati politično 
legitimnost in podporo,

Or. en

Predlog spremembe 22
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker je treba o končnem produktu tega E. ker mora biti morebitni končni produkt 
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procesa, evropskem pogodbenem pravu, 
dobro premisliti in ga po potrebi 
spremeniti, evropski zakonodajalec pa ga 
mora uradno sprejeti, če želi ta proces 
uživati politično legitimnost in podporo,

na področju evropskega pogodbenega 
prava, preden ga po potrebi spremeni in 
uradno sprejme evropski sozakonodajalec, 
realističen, izvedljiv, sorazmeren in dobro 
premišljen,

Or. en

Predlog spremembe 23
Toine Manders

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker je treba o končnem produktu tega 
procesa, evropskem pogodbenem pravu, 
dobro premisliti in ga po potrebi 
spremeniti, evropski zakonodajalec pa ga 
mora uradno sprejeti, če želi ta proces 
uživati politično legitimnost in podporo,

E. ker je treba o končnem produktu tega 
procesa, evropskem pogodbenem pravu, 
dobro premisliti in z njegovimi prednostmi 
na pozitivni način seznaniti javnost, če 
želi ta proces uživati politično legitimnost 
in podporo,

Or. nl

Predlog spremembe 24
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja odprto razpravo o zeleni 
knjigi in si želi, da bi pristojne službe 
Komisije temeljito analizirale rezultate 
tega posvetovanja;

1. pozdravlja odprto razpravo o zeleni 
knjigi in si želi, da bi pristojne službe 
Komisije temeljito analizirale rezultate 
tega posvetovanja; poziva Evropsko 
komisijo, naj zagotovi poglobljeno oceno 
učinka vseh predlaganih možnosti, pri 
tem pa naj zlasti oceni dejanske potrebe 
gospodarskih subjektov ter stroške in 
dodano vrednost vsake izmed možnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Catherine Stihler, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja odprto razpravo o zeleni 
knjigi in si želi, da bi pristojne službe 
Komisije temeljito analizirale rezultate 
tega posvetovanja;

1. poudarja potrebo po odprti razpravi o
vseh možnostih politike, ki so vključene v 
zeleno knjigo, in si želi, da bi pristojne 
službe Komisije temeljito analizirale 
rezultate tega posvetovanja; nadalje 
poudarja, da so potrebni poglobljena 
ocena učinka, s pomočjo katere bi 
ugotovili, kakšen bi bil učinek za 
posamezne interesne skupine, vključno z 
malimi in srednjimi podjetji, ter podrobni 
izračuni stroškov izvajanja vsakega izmed 
predlogov Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 26
Emma McClarkin, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da morajo Evropski 
parlament in vsi pridruženi odbori 
natančno pregledati poglobljeno oceno 
učinka, ki bo enakovredno preučila vse 
možnosti politike, zajete v zeleno knjigo, 
vključno z možnostjo, da se ne ukrepa, 
preden bo predlog izbran in preden se bo 
začelo delo v zvezi z izbrano možnostjo 
politike; 

Or. en
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Predlog spremembe 27
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj izvede temeljito 
oceno učinka možnosti, ki je ocenjena kot 
najustreznejša; meni, da mora ocena 
učinka med drugim vključevati določitev 
najustreznejše pravne podlage, socialnih 
in gospodarskih učinkov, skladnosti z 
obstoječim pravom EU ter mednarodnim 
in zasebnim pravom, možnih sistemov 
arbitraže v primeru spora med 
potrošnikom in podjetjem glede izbire in 
uporabe izbirnega pravnega akta ter 
dodane vrednosti izbirnega pravnega akta 
za potrošnika in podjetje. Takšno oceno 
učinka je treba izvesti in morebitne 
pomisleke obravnavati preden se začne 
delo v zvezi z izbrano možnostjo politike;

Or. en

Predlog spremembe 28
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja gospodarski pomen malih in 
srednjih podjetij ter obrtnikov v 
evropskem gospodarstvu; zato vztraja, da 
je treba uresničevati načelo „najprej 
razmišljaj v malem“, ki ga promovira „akt 
za mala podjetja“, in ga obravnavati kot 
prednostno nalogo v okviru razprave o 
pobudah EU glede pogodbenega prava;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da morajo Evropski 
parlament in vsi pridruženi odbori 
natančno pregledati poglobljeno oceno 
učinka, ki bo enakovredno preučila vse 
možnosti politike, zajete v zeleno knjigo, 
vključno z možnostjo, da se ne ukrepa, 
preden bo predlog izbran in preden se bo 
začelo delo v zvezi z izbrano možnostjo 
politike; 

Or. en

Predlog spremembe 30
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi bil lahko razvoj opcijskega 
evropskega pogodbenega precej 
pripomogel k boljšemu delovanju
notranjega trga in da bi morala Parlament 
in Svet nositi končno odgovornost za 
njegovo pravno obliko in obseg;

2. meni, da bi bil lahko razvoj zbirke orodij 
za oblikovanje bolj usklajene in povezane 
zakonodaje ter standardnih pogodbenih 
pogojev sorazmerna in realistična metoda, 
ki bi pripomogla k boljšemu delovanju 
enotnega trga; poudarja, da ne bi smeli 
podpreti možnosti, ki gre dlje od zbirke 
orodij; opozarja, da obstajajo še številne 
druge praktične ovire za čezmejno 
trgovino, kot so jezik, dostava, stroški, 
želje potrošnikov in kultura, ki jih ni 
mogoče rešiti v okviru pogodbenega 
prava;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi bil lahko razvoj opcijskega 
evropskega pogodbenega precej 
pripomogel k boljšemu delovanju 
notranjega trga in da bi morala 
Parlament in Svet nositi končno 
odgovornost za njegovo pravno obliko in 
obseg;

črtano 

Or. en

Predlog spremembe 32
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi bil lahko razvoj opcijskega
evropskega pogodbenega precej 
pripomogel k boljšemu delovanju 
notranjega trga in da bi morala Parlament 
in Svet nositi končno odgovornost za 
njegovo pravno obliko in obseg;

2. meni, da bi lahko razvoj izbirnega
evropskega pogodbenega prava ali 
nadgrajene zbirke orodij precej 
pripomogel k boljšemu delovanju 
notranjega trga in da bi morala Parlament 
in Svet nositi končno odgovornost za 
njegovo pravno obliko in obseg;

Or. en

Predlog spremembe 33
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 2 



AM\859295SL.doc 17/44 PE460.655v02-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi bil lahko razvoj opcijskega
evropskega pogodbenega precej 
pripomogel k boljšemu delovanju
notranjega trga in da bi morala Parlament
in Svet nositi končno odgovornost za 
njegovo pravno obliko in obseg;

2. meni, da bi lahko razmislili o razvoju
izbirnega pravnega instrumenta 
pogodbenega prava na ravni EU („28. 
ureditve“), da bi izboljšali delovanje 
notranjega trga, in da bi morala Evropski 
parlament in Svet nositi končno 
odgovornost za njegovo pravno obliko in 
obseg; kljub temu poudarja, da je treba 
takšno možnost najprej skrbno oceniti, da 
se zagotovi, da bo tako podjetjem kot 
potrošnikom prinesla dodano vrednost, ter 
da se opredelijo in pojasnijo možni 
medsebojni vplivi z obstoječo zakonodajo 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 34
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi bil lahko razvoj opcijskega
evropskega pogodbenega precej 
pripomogel k boljšemu delovanju 
notranjega trga in da bi morala Parlament 
in Svet nositi končno odgovornost za 
njegovo pravno obliko in obseg;

2. meni, da bi lahko medinstitucionalni 
razvoj zbirke orodij precej pripomogel k 
boljšemu delovanju notranjega trga s 
spodbujanjem večje usklajenosti v novi 
zakonodaji in da bi morala Parlament in 
Svet nositi končno odgovornost za njegovo 
pravno obliko in obseg; meni, da bi 
dodatne pobude za pomoč malim in 
srednjim podjetjem pri vstopanju v 
čezmejno trgovino lahko vključevale 
razvoj standardnih pogojev za uporabo v 
okviru zakonodaj, ki urejajo obstoječe 
sisteme;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi bil lahko razvoj opcijskega 
evropskega pogodbenega precej 
pripomogel k boljšemu delovanju
notranjega trga in da bi morala Parlament 
in Svet nositi končno odgovornost za 
njegovo pravno obliko in obseg;

2. meni, da bi bil lahko razvoj zbirke orodij 
za oblikovanje bolj usklajene in povezane 
zakonodaje ter standardnih pogodbenih 
pogojev sorazmerna in realistična metoda, 
ki bi pripomogla k boljšemu delovanju 
enotnega trga; opozarja, da obstajajo še 
številne druge praktične ovire za čezmejno 
trgovino, kot so jezik, dostava, stroški, 
želje potrošnikov in kultura, ki jih ni 
mogoče rešiti v okviru pogodbenega prava;

Or. en

Predlog spremembe 36
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi bil lahko razvoj opcijskega
evropskega pogodbenega precej 
pripomogel k boljšemu delovanju 
notranjega trga in da bi morala Parlament 
in Svet nositi končno odgovornost za 
njegovo pravno obliko in obseg;

2. meni, da bi lahko priprava uredbe o 
izbirnem evropskem pogodbenem pravu
precej pripomogla k boljšemu delovanju 
notranjega trga ter prinesla koristi za 
podjetja (nižji stroški zaradi izognitve 
pravilom o koliziji zakonov), potrošnike 
(pravna varnost, zaupanje, visoka stopnja 
varstva potrošnikov) in pravosodne 
sisteme držav članic (saj ne bi bilo več 
potrebno študirati tuje zakonodaje) in da 
bi morala Parlament in Svet nositi končno 
odgovornost za njegovo pravno obliko in 
obseg;

Or. nl
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Predlog spremembe 37
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami izvede preverjanje in 
preizkuse kakovosti, da se ugotovi, ali so 
instrumenti, predlagani v okviru 
evropskega pogodbenega prava, 
uporabnikom prijazni, ali vključujejo vse 
pomisleke državljanov, ali zagotavljajo 
dodano vrednost v procesu za potrošnike 
in podjetja ter ali krepijo enotni trg in 
pospešujejo čezmejno trgovino; 

Or. en

Predlog spremembe 38
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo, naj v zvezi s pobudo 
za evropsko pogodbeno pravo prouči 
nekatere težave, s katerimi se potrošniki in 
podjetja srečujejo pri čezmejnem 
trgovanju, zlasti tiste, ki so povezane z 
vlaganjem, plačevanjem, dostavo, 
jezikovnimi ovirami, odškodninami ter 
razlikami v pravni, upravni in kulturni 
tradiciji;

Or. en
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Predlog spremembe 39
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da predstavlja evropsko 
pogodbeno pravo dodatno in ločeno 
možnost urejanja čezmejnih pogodb, pri 
tem pa lahko države članice odločijo, da 
ga bodo uporabljale tudi za pogodbe, 
sklenjene po državnem pravu;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 40
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da predstavlja evropsko 
pogodbeno pravo dodatno in ločeno 
možnost urejanja čezmejnih pogodb, pri 
tem pa lahko države članice odločijo, da 
ga bodo uporabljale tudi za pogodbe, 
sklenjene po državnem pravu;

3. meni, da bi razvoj evropskega 
pogodbenega prava predstavljal dodaten 
in izredno drag ločen pravni sistem
urejanja čezmejnih pogodb, ki bi dodatno 
povečal zapletenost in v uporabo katerega 
bi potrošniki težko osveščeno privolili, 
medtem ko zbirka orodij za oblikovanje 
bolj usklajene in povezane zakonodaje ter 
standardnih pogodbenih pogojev takih 
učinkov ne bi imela, zato bi bila slednja 
veliko bolj realistična, sorazmerna in 
izvedljiva rešitev;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da predstavlja evropsko 
pogodbeno pravo dodatno in ločeno 
možnost urejanja čezmejnih pogodb, pri 
tem pa lahko države članice odločijo, da 
ga bodo uporabljale tudi za pogodbe, 
sklenjene po državnem pravu;

3. meni, da razvoja evropskega 
pogodbenega prava ne bi smeli podpreti, 
saj predstavlja dodaten, ločen, izredno 
drag in zelo zapleten pravni sistem
urejanja čezmejnih pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 42
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da predstavlja evropsko 
pogodbeno pravo dodatno in ločeno
možnost urejanja čezmejnih pogodb, pri 
tem pa lahko države članice odločijo, da ga 
bodo uporabljale tudi za pogodbe, 
sklenjene po državnem pravu;

3. meni, da bi takšen izbirni instrument 
pogodbenega prava, če bi bil vzpostavljen 
na ravni EU, moral predstavljati dodaten, 
alternativen in ločen sistem urejanja 
čezmejnih pogodb, ki bi ga potrošniki in 
podjetja lahko izbrali namesto veljavne 
nacionalne zakonodaje; pri tem pa bi se 
lahko države članice odločile, da ga bodo 
uporabljale tudi za pogodbe, sklenjene po 
državnem pravu;

Or. en

Predlog spremembe 43
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 3 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da predstavlja evropsko 
pogodbeno pravo dodatno in ločeno 
možnost urejanja čezmejnih pogodb, pri 
tem pa lahko države članice odločijo, da 
ga bodo uporabljale tudi za pogodbe, 
sklenjene po državnem pravu;

3. meni, da bi evropsko pogodbeno pravo 
lahko predstavljalo dodatno in ločeno 
možnost urejanja čezmejnih pogodb in 
elektronskega poslovanja;

Or. en

Predlog spremembe 44
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bo skupno evropsko 
pogodbeno pravo izboljšalo delovanje 
notranjega trga, ne da bi zadevalo
nacionalno pogodbeno pravo v državah 
članicah;

4. meni, da bo zbirka orodij za oblikovanje 
bolj usklajene in povezane zakonodaje ter 
standardnih pogodbenih pogojev
izboljšala delovanje enotnega trga, ne da 
bi vplivala na zapleteno nacionalno 
pogodbeno pravo v državah članicah in 
delovanje drugih področij nacionalnega 
prava, vključno z odškodninskim pravom 
ter zakonodajo o lastnini in intelektualni 
lastnini;

Or. en

Predlog spremembe 45
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bo skupno evropsko 
pogodbeno pravo izboljšalo delovanje 
notranjega trga, ne da bi zadevalo 

črtano 
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nacionalno pogodbeno pravo v državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 46
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bo skupno evropsko 
pogodbeno pravo izboljšalo delovanje 
notranjega trga, ne da bi zadevalo
nacionalno pogodbeno pravo v državah 
članicah;

4. meni, da morajo imeti pobude EU v 
zvezi s pogodbenim pravom dvojni cilj:
učinkovito delovanje notranjega trga, ne da 
bi vplivale na nacionalno pogodbeno pravo 
v državah članicah, in visoko stopnjo 
varstva potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 47
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bo skupno evropsko 
pogodbeno pravo izboljšalo delovanje 
notranjega trga, ne da bi zadevalo
nacionalno pogodbeno pravo v državah 
članicah;

4. pričakuje dokaze, da bi pobuda za
skupno evropsko pogodbeno pravo 
izboljšala delovanje notranjega trga, ne da 
bi vplivala na nacionalno pogodbeno pravo 
v državah članicah;

Or. en
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Predlog spremembe 48
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bo skupno evropsko pogodbeno 
pravo izboljšalo delovanje notranjega trga, 
ne da bi zadevalo nacionalno pogodbeno 
pravo v državah članicah;

4. meni, da bo skupno evropsko pogodbeno 
pravo izboljšalo delovanje notranjega trga 
in da ni nobenega razloga za to, da bi to 
škodovalo visokemu standardu varstva 
potrošnikov;

Or. nl

Predlog spremembe 49
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj pri uvedbi 
instrumenta evropskega pogodbenega 
prava upošteva stalne spremembe na 
notranjem trgu in bistvene potrebe 
evropskih državljanov ter naj v ta namen 
letno ugotavlja morebitno slabo delovanje 
trga, njegove šibke točke in 
pomanjkljivosti, s katerimi se soočajo 
države članice zaradi gospodarskih, 
družbenih, institucionalnih in tehnoloških 
sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 50
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 5 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba iskati primerno pravno 
podlago za instrument urejanja pogodb 
med podjetniki (B2B) in pogodb med 
podjetniki in potrošniki (B2C) v členih 
114 in 169 ali 352 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije;

5. meni, da je odgovor na vprašanje, ali 
obstaja pravna podlaga za opcijski 
instrument evropskega pogodbenega 
prava, nejasen in da je zgodnja rešitev 
tega vprašanja bistvena za to, da se 
ugotovi, ali je oblikovanje takega 
instrumenta v pristojnosti EU, ter da se 
prepreči negotovost za pogodbene stranke 
in možnost, da bi ga izpodbijalo Sodišče 
Evropske unije ali nacionalna ustavna 
sodišča;

Or. en

Predlog spremembe 51
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba iskati primerno 
pravno podlago za instrument urejanja 
pogodb med podjetniki (B2B) in pogodb 
med podjetniki in potrošniki (B2C) v 
členih 114 in 169 ali 352 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 52
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba iskati primerno pravno 
podlago za instrument urejanja pogodb 

5. meni, da je treba dodatno razmisliti, ali 
bi bili primerna pravna podlaga za 
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med podjetniki (B2B) in pogodb med 
podjetniki in potrošniki (B2C) v členih 114 
in 169 ali 352 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije;

instrument urejanja pogodb med podjetniki 
(B2B) in pogodb med podjetniki in 
potrošniki (B2C) členi 114 in 169 ali 352 
Pogodbe o delovanju Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 53
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je treba iskati primerno pravno 
podlago za instrument urejanja pogodb 
med podjetniki (B2B) in pogodb med 
podjetniki in potrošniki (B2C) v členih 114 
in 169 ali 352 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije;

5. meni, da je treba dodatno razmisliti, ali 
bi bili primerna pravna podlaga za 
instrument urejanja pogodb med podjetniki 
(B2B) in pogodb med podjetniki in 
potrošniki (B2C) členi 114 in 169 ali 352 
Pogodbe o delovanju Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 54
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da si je treba prizadevati za 
različno oblikovanje pogodbenega prava 
za pogodbe B2B in pogodbe B2C, zaradi 
spoštovanja do skupnih tradicij
nacionalnih pravnih sistemov in s posebno 
pozornostjo, posvečeno varstvu šibkejše 
pogodbene stranke, se pravi potrošnikov;

6. poudarja, da je treba spoštovati tradicije
nacionalnih pravnih sistemov in da je treba
posebno pozornost posvetiti varstvu 
šibkejše pogodbene stranke, se pravi 
potrošnikov, in potrebi po njenem 
ozaveščenem soglasju; vendar poudarja, 
da mora vsaka nova pobuda podjetjem 
zagotavljati dodano vrednost, zato da se 
bodo odločala za njeno uporabo;

Or. en
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Predlog spremembe 55
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da si je treba prizadevati za 
različno oblikovanje pogodbenega prava 
za pogodbe B2B in pogodbe B2C, zaradi 
spoštovanja do skupnih tradicij 
nacionalnih pravnih sistemov in s posebno 
pozornostjo, posvečeno varstvu šibkejše 
pogodbene stranke, se pravi potrošnikov;

6. poudarja, da je treba spoštovati tradicije
nacionalnih pravnih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 56
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja, da ostaja v zvezi z evropskim 
pogodbenim pravom še vedno veliko 
odprtih vprašanj in nerešenih problemov; 
poziva Komisijo, naj upošteva sodno 
prakso, mednarodne konvencije o prodaji 
blaga, kot je CISG, ter vpliv na direktivo o 
pravicah potrošnikov; poudarja pomen 
uskladitve pogodbenega prava znotraj EU, 
pri čemer je treba upoštevati ustrezne 
nacionalne predpise, ki zagotavljajo 
visoko raven zaščite pri pogodbah B2C;

Or. en
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Predlog spremembe 57
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je posebno pomembno 
olajšati e-trgovino v EU, ki zaradi 
različnih nacionalnih sistemov 
pogodbenega prava ni dovolj razvita, in 
ker jo podjetja in potrošniki pravilno 
obravnavajo kot potencialno gonilo 
razvoja v prihodnosti;

7. poudarja, da je posebno pomembno 
olajšati e-trgovino v EU, in poudarja, da 
ni treba ocenjevati, ali bi razlike med
nacionalnimi sistemi pogodbenega prava
lahko predstavljale oviro za razvoj v 
prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 58
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je posebno pomembno 
olajšati e-trgovino v EU, ki zaradi 
različnih nacionalnih sistemov 
pogodbenega prava ni dovolj razvita, in 
ker jo podjetja in potrošniki pravilno 
obravnavajo kot potencialno gonilo razvoja 
v prihodnosti;

7. poudarja, da je posebno pomembno 
olajšati e-trgovino v EU, ki ni dovolj 
razvita in ki jo podjetja in potrošniki 
pravilno obravnavajo kot potencialno 
gonilo razvoja v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 59
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je posebno pomembno 7. poudarja, da je posebno pomembno 
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olajšati e-trgovino v EU, ki zaradi 
različnih nacionalnih sistemov 
pogodbenega prava ni dovolj razvita, in 
ker jo podjetja in potrošniki pravilno 
obravnavajo kot potencialno gonilo razvoja 
v prihodnosti;

olajšati e-trgovino v EU, ki ni dovolj 
razvita, in da je treba oceniti, ali bi razlike 
med nacionalnimi sistemi pogodbenega 
prava lahko pomenile oviro za razvoj tega 
sektorja, ki ga podjetja in potrošniki 
pravilno obravnavajo kot potencialno 
gonilo razvoja v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 60
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je posebno pomembno 
olajšati e-trgovino v EU, ki zaradi 
različnih nacionalnih sistemov 
pogodbenega prava ni dovolj razvita, in 
ker jo podjetja in potrošniki pravilno 
obravnavajo kot potencialno gonilo 
razvoja v prihodnosti;

7. poudarja, da je posebno pomembno 
olajšati e-trgovino v EU, in poudarja, da 
ni treba ocenjevati, ali bi razlike med
nacionalnimi sistemi pogodbenega prava
lahko predstavljale oviro za razvoj v 
prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 61
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da je mogoče posamezne
elemente pogodbenega prava za 
potrošnike najti v različnih veljavnih 
evropskih ureditvah in bi jih bilo smiselno 
združiti v evropsko pogodbeno pravo; 
nadalje opozarja, da te obstoječe ureditve 
kažejo na potrebo po jasno strukturirani 
enotni ureditvi, ki jo potrošniki zlahka 

8. opozarja, da je mogoče bistvene
elemente potrošniškega prava, ki veljajo za 
pogodbe, najti v različnih veljavnih 
evropskih ureditvah in da bodo pomembni 
deli pravnega reda o varstvu potrošnikov
verjetno združeni v direktivo o varstvu 
potrošnikov; opozarja, da bi omenjena 
direktiva predstavljala jasno strukturirano 
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prepoznajo; enotno ureditev, ki bi jo potrošniki in 
podjetja zlahka prepoznali; zato poudarja, 
da je treba pred sprejemanjem kakršnih 
koli priporočil počakati na izid pogajanj o 
pravicah potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 62
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da je mogoče posamezne 
elemente pogodbenega prava za potrošnike 
najti v različnih veljavnih evropskih 
ureditvah in bi jih bilo smiselno združiti v 
evropsko pogodbeno pravo; nadalje 
opozarja, da te obstoječe ureditve kažejo na 
potrebo po jasno strukturirani enotni 
ureditvi, ki jo potrošniki zlahka 
prepoznajo;

8. opozarja, da je mogoče posamezne 
elemente pogodbenega prava za potrošnike 
najti v različnih veljavnih evropskih 
ureditvah in bi jih bilo smiselno združiti v 
evropsko pogodbeno pravo; poudarja, da 
je na področju zavarovalnega 
pogodbenega prava predhodno delo že 
opravljeno z Načeli evropskega 
zavarovalnega pogodbenega prava, ki bi 
jih bilo treba vključiti v sklop evropskega 
pogodbenega prava ter jih pregledati in 
nadalje uresničevati; nadalje opozarja, da 
te obstoječe ureditve kažejo na potrebo po 
jasno strukturirani enotni ureditvi, ki jo 
potrošniki zlahka prepoznajo;

Or. de

Predlog spremembe 63
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da je mogoče posamezne 8. opozarja, da je mogoče elemente 
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elemente pogodbenega prava za 
potrošnike najti v različnih veljavnih 
evropskih ureditvah in bi jih bilo smiselno 
združiti v evropsko pogodbeno pravo;
nadalje opozarja, da te obstoječe ureditve 
kažejo na potrebo po jasno strukturirani 
enotni ureditvi, ki jo potrošniki zlahka 
prepoznajo;

potrošniškega prava, ki veljajo za 
pogodbe, najti v različnih veljavnih 
evropskih ureditvah;

Or. en

Predlog spremembe 64
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da je mogoče posamezne 
elemente pogodbenega prava za potrošnike 
najti v različnih veljavnih evropskih 
ureditvah in bi jih bilo smiselno združiti v 
evropsko pogodbeno pravo; nadalje 
opozarja, da te obstoječe ureditve kažejo na 
potrebo po jasno strukturirani enotni 
ureditvi, ki jo potrošniki zlahka 
prepoznajo;

8. opozarja, da je mogoče posamezne 
elemente pogodbenega prava za potrošnike 
najti v različnih veljavnih evropskih 
ureditvah; poudarja, da bi jih bilo 
smiselno združiti v evropsko pogodbeno 
pravo; nadalje opozarja, da te obstoječe 
ureditve kažejo na potrebo po jasno 
strukturirani enotni ureditvi, ki jo 
potrošniki zlahka prepoznajo;

Or. en

Predlog spremembe 65
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da je mogoče posamezne
elemente pogodbenega prava za 
potrošnike najti v različnih veljavnih 
evropskih ureditvah in bi jih bilo smiselno 
združiti v evropsko pogodbeno pravo; 

8. opozarja, da je mogoče bistvene
elemente potrošniškega prava, ki veljajo za 
pogodbe, najti v različnih veljavnih 
evropskih ureditvah in da bodo pomembni 
deli pravnega reda o varstvu potrošnikov
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nadalje opozarja, da te obstoječe ureditve 
kažejo na potrebo po jasno strukturirani 
enotni ureditvi, ki jo potrošniki zlahka 
prepoznajo;

verjetno združeni v direktivo o varstvu 
potrošnikov; opozarja, da bi omenjena 
direktiva predstavljala jasno strukturirano 
enotno ureditev, ki bi jo potrošniki in 
podjetja zlahka prepoznali; zato poudarja, 
da je treba pred sprejemanjem kakršnih 
koli priporočil počakati na izid pogajanj o 
pravicah potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 66
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da je mogoče posamezne 
elemente pogodbenega prava za potrošnike 
najti v različnih veljavnih evropskih 
ureditvah in bi jih bilo smiselno združiti v 
evropsko pogodbeno pravo; nadalje 
opozarja, da te obstoječe ureditve kažejo na 
potrebo po jasno strukturirani enotni 
ureditvi, ki jo potrošniki zlahka 
prepoznajo;

8. opozarja, da je mogoče posamezne 
elemente pogodbenega prava za potrošnike 
najti v različnih veljavnih evropskih 
ureditvah in bi jih bilo smiselno združiti v 
evropsko pogodbeno pravo z uredbo o 
izbirnem instrumentu; nadalje opozarja, da 
te obstoječe ureditve kažejo, da je za 
uvedbo tega izbirnega instrumenta 
potrebna jasno strukturirana enotna 
ureditev, ki jo potrošniki zlahka prepoznajo
in ki ne ogroža njihovih pravic, tako da 
bodo izbirnemu instrumentu lahko 
zaupali, kakor tudi opis povezave z 
določbami uredbe Rim I, da bi ta izbirni 
instrument resnično pomenil dodano 
vrednost;

Or. nl

Predlog spremembe 67
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 9 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da bi se moralo evropsko 
pogodbeno pravo usmeriti na področje 
pogodbenih načel, pri čemer se pri 
potrošniških pogodbah zdi smiselno 
osredotočiti na pravo kupoprodajnih 
pogodb, po potrebni pa tudi na pravo 
pogodb o zaposlitvi in pogodb o delu, 
splošni del pa bi vseboval pravila o 
opredelitvi pogodbe, obveznostih pred 
sklenitvijo pogodbe, sklenitvi pogodbe, 
zastopanju, razlogih za ničnost, 
tolmačenju pogodb, izvajanju pogodb, 
pravicah in dolžnostih iz pogodbe, zlasti 
pravicah do garancije, pravici do odstopa, 
odpovedi, zastaranja itd.;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 68
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da bi se moralo evropsko 
pogodbeno pravo usmeriti na področje 
pogodbenih načel, pri čemer se pri 
potrošniških pogodbah zdi smiselno 
osredotočiti na pravo kupoprodajnih 
pogodb, po potrebni pa tudi na pravo 
pogodb o zaposlitvi in pogodb o delu, 
splošni del pa bi vseboval pravila o 
opredelitvi pogodbe, obveznostih pred 
sklenitvijo pogodbe, sklenitvi pogodbe, 
zastopanju, razlogih za ničnost, 
tolmačenju pogodb, izvajanju pogodb, 
pravicah in dolžnostih iz pogodbe, zlasti 
pravicah do garancije, pravici do odstopa, 
odpovedi, zastaranja itd.;

9. meni, da bi se morali standardni 
pogodbeni pogoji osredotočiti na pravo 
kupoprodajnih pogodb, po potrebi pa tudi 
na pravo pogodb o zaposlitvi in pogodb o 
delu, ter da ta zbirka orodij potrošnikom 
ne bi smela kratiti varstva, ki jim ga 
zagotavljajo obstoječi predpisi 
mednarodnega zasebnega prava (uredbi 
Rim I in Rim II);

Or. en
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Predlog spremembe 69
Hans-Peter Mayer

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da bi se moralo evropsko 
pogodbeno pravo usmeriti na področje 
pogodbenih načel, pri čemer se pri 
potrošniških pogodbah zdi smiselno 
osredotočiti na pravo kupoprodajnih 
pogodb, po potrebni pa tudi na pravo 
pogodb o zaposlitvi in pogodb o delu, 
splošni del pa bi vseboval pravila o 
opredelitvi pogodbe, obveznostih pred 
sklenitvijo pogodbe, sklenitvi pogodbe, 
zastopanju, razlogih za ničnost, tolmačenju 
pogodb, izvajanju pogodb, pravicah in 
dolžnostih iz pogodbe, zlasti pravicah do 
garancije, pravici do odstopa, odpovedi, 
zastaranja itd.;

9. meni, da bi se moralo evropsko 
pogodbeno pravo usmeriti na področje 
pogodbenih načel, pri čemer se pri 
potrošniških pogodbah zdi smiselno 
osredotočiti se na pravo kupoprodajnih 
pogodb, po potrebi pa tudi na pravo 
pogodb o zaposlitvi in pogodb o delu ter 
zavarovalno pogodbeno pravo, splošni del 
pa bi vseboval pravila o opredelitvi 
pogodbe, obveznostih pred sklenitvijo 
pogodbe, sklenitvi pogodbe, zastopanju, 
razlogih za ničnost, tolmačenju pogodb, 
izvajanju pogodb, pravicah in dolžnostih iz 
pogodbe, zlasti pravicah do garancije, 
pravici do odstopa, odpovedi, zastaranja 
itd.;

Or. de

Predlog spremembe 70
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da bi se moralo evropsko 
pogodbeno pravo usmeriti na področje 
pogodbenih načel, pri čemer se pri 
potrošniških pogodbah zdi smiselno 
osredotočiti na pravo kupoprodajnih 
pogodb, po potrebni pa tudi na pravo 
pogodb o zaposlitvi in pogodb o delu, 
splošni del pa bi vseboval pravila o 

črtano 
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opredelitvi pogodbe, obveznostih pred 
sklenitvijo pogodbe, sklenitvi pogodbe, 
zastopanju, razlogih za ničnost, 
tolmačenju pogodb, izvajanju pogodb, 
pravicah in dolžnostih iz pogodbe, zlasti 
pravicah do garancije, pravici do odstopa, 
odpovedi, zastaranja itd.;

Or. en

Predlog spremembe 71
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da bi se moralo evropsko 
pogodbeno pravo usmeriti na področje 
pogodbenih načel, pri čemer se pri 
potrošniških pogodbah zdi smiselno 
osredotočiti na pravo kupoprodajnih
pogodb, po potrebni pa tudi na pravo 
pogodb o zaposlitvi in pogodb o delu, 
splošni del pa bi vseboval pravila o 
opredelitvi pogodbe, obveznostih pred 
sklenitvijo pogodbe, sklenitvi pogodbe, 
zastopanju, razlogih za ničnost, 
tolmačenju pogodb, izvajanju pogodb, 
pravicah in dolžnostih iz pogodbe, zlasti 
pravicah do garancije, pravici do odstopa, 
odpovedi, zastaranja itd.;

9. meni, da bi se moralo evropsko 
pogodbeno pravo usmeriti na področje 
pogodbenih načel, pri čemer se pri 
potrošniških pogodbah zdi smiselno 
osredotočiti se na pravo kupoprodajnih 
pogodb, po potrebi pa tudi na pravo 
pogodb o zaposlitvi in pogodb o delu, ter 
da tak instrument potrošnikom ne bi smel 
kratiti varstva, ki jim ga zagotavljajo 
obstoječi predpisi mednarodnega 
zasebnega prava (uredbi Rim I in Rim II);

Or. en

Predlog spremembe 72
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Odstavek 9 



PE460.655v02-00 36/44 AM\859295SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da bi se moralo evropsko 
pogodbeno pravo usmeriti na področje 
pogodbenih načel, pri čemer se pri 
potrošniških pogodbah zdi smiselno 
osredotočiti na pravo kupoprodajnih 
pogodb, po potrebni pa tudi na pravo 
pogodb o zaposlitvi in pogodb o delu, 
splošni del pa bi vseboval pravila o 
opredelitvi pogodbe, obveznostih pred 
sklenitvijo pogodbe, sklenitvi pogodbe, 
zastopanju, razlogih za ničnost, 
tolmačenju pogodb, izvajanju pogodb, 
pravicah in dolžnostih iz pogodbe, zlasti 
pravicah do garancije, pravici do odstopa, 
odpovedi, zastaranja itd.;

9. meni, da bi se morala morebitna 
pobuda za evropsko pogodbeno pravo 
usmeriti na področje pogodbenih načel, pri 
čemer se pri potrošniških pogodbah zdi 
smiselno osredotočiti se na pravo 
kupoprodajnih pogodb, po potrebi pa tudi 
na pravo pogodb o zaposlitvi in pogodb o 
delu, ter da tak instrument potrošnikom 
ne bi smel kratiti varstva, ki jim ga 
zagotavljajo obstoječi predpisi 
mednarodnega zasebnega prava (uredbi 
Rim I in Rim II);

Or. en

Predlog spremembe 73
Olle Schmidt

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. ob upoštevanju posebne narave 
različnih pogodb ter vodilnih nacionalnih 
in mednarodnih načel pogodbenega prava 
poziva Komisijo, naj pri obravnavi pogodb 
B2C in B2B poudari različne vidike; ob 
upoštevanju temeljnega načela visoke 
stopnje varstva potrošnikov nadalje meni, 
da je treba v zvezi s pogodbami B2B 
ohraniti obstoječe panožne prakse in 
načelo pogodbene svobode;

Or. en
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Predlog spremembe 74
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. meni, da bi moral biti zakon 
uravnotežen ter enostaven, jasen, 
pregleden, uporabniku prijazen in brez 
nedoločnih pravnih izrazov, da bi ga lahko 
razumeli zlasti evropski potrošniki, pri 
čemer bi bilo treba upoštevati morebitne 
interese obeh (ali vseh) pogodbenih strank;

10. meni, da bi morali biti standardni 
pogoji uravnoteženi ter enostavni, jasni, 
pregledni, uporabniku prijazni in brez 
nedoločnih pravnih izrazov, da bi jih
potrošniki lahko razumeli ter da bi jim bila 
še vedno zagotovljena zaščita, ki jim jo 
nudijo obvezni predpisi o varstvu 
potrošnikov v njihovih državah članicah; 
kljub temu poudarja, da bi bilo treba 
upoštevati morebitne interese vseh 
pogodbenih strank;

Or. en

Predlog spremembe 75
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. meni, da bi moral biti zakon 
uravnotežen ter enostaven, jasen,
pregleden, uporabniku prijazen in brez 
nedoločnih pravnih izrazov, da bi ga 
lahko razumeli zlasti evropski potrošniki, 
pri čemer bi bilo treba upoštevati 
morebitne interese obeh (ali vseh) 
pogodbenih strank;

10. meni, da imajo evropski potrošniki 
vedno raje enostavne, jasne, pregledne in
uporabniku prijazne izraze;

Or. en
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Predlog spremembe 76
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. meni, da bi moral biti zakon 
uravnotežen ter enostaven, jasen, 
pregleden, uporabniku prijazen in brez 
nedoločnih pravnih izrazov, da bi ga lahko 
razumeli zlasti evropski potrošniki, pri 
čemer bi bilo treba upoštevati morebitne 
interese obeh (ali vseh) pogodbenih strank;

10. meni, da bi morala biti vsaka pobuda 
na področju evropskega pogodbenega 
prava uravnotežena ter enostavna, jasna,
pregledna, uporabniku prijazna in brez 
nedoločnih pravnih izrazov, da bi jo lahko 
razumeli zlasti evropski potrošniki, pri 
čemer bi bilo treba upoštevati morebitne 
interese obeh (ali vseh) pogodbenih strank;

Or. en

Predlog spremembe 77
Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. meni, da bi moral biti zakon
uravnotežen ter enostaven, jasen, 
pregleden, uporabniku prijazen in brez 
nedoločnih pravnih izrazov, da bi ga lahko 
razumeli zlasti evropski potrošniki, pri 
čemer bi bilo treba upoštevati morebitne 
interese obeh (ali vseh) pogodbenih strank;

10. meni, da če bi bil tak izbirni 
instrument sprejet, bi moral biti 
uravnotežen ter enostaven, jasen, 
pregleden, uporabniku prijazen in brez 
nedoločnih pravnih izrazov, da bi ga lahko 
evropski državljani razumeli, pri čemer bi 
bilo treba upoštevati morebitne interese 
obeh (ali vseh) pogodbenih strank; meni, 
da mora Komisija v vsakem primeru 
ustrezno upoštevati ugotovitve strokovne 
skupine;

Or. en
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Predlog spremembe 78
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. trdi, da potrošniki ne dobijo 
potrebnih informacij o zagotavljanju in 
izvrševanju njihovih pogodbenih pravic, 
zlasti pri čezmejnem trgovanju; poziva 
Komisijo, naj oblikuje lahko dostopen in 
uporabnikom prijazen mehanizem za 
obveščanje, ki bo jasno razlagal, kako 
deluje pogodbeno pravo med državami 
članicami in, kar je še pomembneje, 
kakšne koristi prinaša državljanom, 
potrošnikom ter malim in srednjim 
podjetjem;

Or. en

Predlog spremembe 79
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja, da morajo potrošniki izrecno 
pritrditi uporabi evropskega prava in da te 
določbe ne smejo biti uvedene molče, npr. 
prek splošnih pogodbenih pogojev;

11. opozarja, da morajo potrošniki izrecno 
pritrditi uporabi standardnih pogodbenih 
pogojev in da morajo biti obveščeni, da 
bodo ohranili enako raven varstva 
potrošnikov, kot jo zagotavljajo predpisi 
njihove države članice;

Or. en
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Predlog spremembe 80
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja, da morajo potrošniki izrecno 
pritrditi uporabi evropskega prava in da te 
določbe ne smejo biti uvedene molče, npr. 
prek splošnih pogodbenih pogojev;

11. opozarja, da mora biti potrošnikom 
zagotovljena enaka raven varstva 
potrošnikov, kot jo zagotavljajo predpisi 
njihove države članice;

Or. en

Predlog spremembe 81
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja, da morajo potrošniki izrecno 
pritrditi uporabi evropskega prava in da te 
določbe ne smejo biti uvedene molče, npr. 
prek splošnih pogodbenih pogojev;

11. opozarja, da bi bilo za potrošnike to 
dodatno breme in da bi morali za 
ozaveščeno izbiro poznati dva sistema 
pogodbenega prava; meni, da brez 
preproste razlage z navedenimi 
prednostmi in pomanjkljivostmi obeh 
možnosti potrošniki ne bi mogli 
premišljeno izbrati;

Or. en

Predlog spremembe 82
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja, da morajo potrošniki izrecno 
pritrditi uporabi evropskega prava in da te 
določbe ne smejo biti uvedene molče, npr. 

11. poudarja, da morajo potrošniki v 
primeru, da se izbirni evropski sistem 
uvede, prejeti jasne informacije, da bodo 
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prek splošnih pogodbenih pogojev; lahko razumeli svoje pravice in se 
ozaveščeno odločali o tem, ali želijo 
skleniti pogodbo na tej alternativni 
osnovi; nadalje opozarja, da morajo 
potrošniki izrecno pritrditi uporabi 
evropskega prava in da te določbe ne smejo 
biti uvedene molče, npr. prek splošnih 
pogodbenih pogojev;

Or. nl

Predlog spremembe 83
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 12 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. meni, da mora evropsko pogodbeno 
pravo na področju B2C vzpostaviti zelo 
visoko raven varstva potrošnikov, če pa 
želijo države članice zagotoviti še višjo 
raven varstva potrošnikov, je treba to 
izrecno pojasniti v prilogi zakona;

12. meni, da mora zbirka orodij na 
področju B2C vzpostaviti zelo visoko 
raven varstva potrošnikov, če pa želijo 
države članice zagotoviti še višjo raven 
varstva potrošnikov, je treba to izrecno 
pojasniti v prilogi zakona;

Or. en

Predlog spremembe 84
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 12 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. meni, da mora evropsko pogodbeno 
pravo na področju B2C vzpostaviti zelo 
visoko raven varstva potrošnikov, če pa 
želijo države članice zagotoviti še višjo 
raven varstva potrošnikov, je treba to 
izrecno pojasniti v prilogi zakona;

12. meni, da mora vsaka pobuda za
evropsko pogodbeno pravo na področju 
B2C vzpostaviti zelo visoko raven varstva 
potrošnikov, če pa želijo države članice 
zagotoviti še višjo raven varstva 
potrošnikov, potrošniki ne smejo biti 
prikrajšani za dostop do te zaščite;
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Or. en

Predlog spremembe 85
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Odstavek 12 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. meni, da mora evropsko pogodbeno 
pravo na področju B2C vzpostaviti zelo 
visoko raven varstva potrošnikov, če pa 
želijo države članice zagotoviti še višjo 
raven varstva potrošnikov, je treba to 
izrecno pojasniti v prilogi zakona;

12. meni, da mora vsaka pobuda za
evropsko pogodbeno pravo na področju 
B2C vzpostaviti zelo visoko raven varstva 
potrošnikov, če pa želijo države članice 
zagotoviti še višjo raven varstva 
potrošnikov, potrošniki ne smejo biti 
prikrajšani za dostop do te zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 86
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 13 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. poudarja, da je končni test 
učinkovitosti vsakega končnega 
instrumenta sam notranji trg; poziva 
Komisijo, naj premisli, kako bi bilo 
mogoče kar najbolj spodbuditi podjetnike 
in potrošnike k prostovoljni uporabi nove 
ureditve; poudarja, da je potrebno vključiti 
določbe o zagotavljanju ustreznih 
informacij o obstoju in delovanju za vse 
morebitne interesente in udeležence 
(vključno z nacionalnimi sodišči).

13. poudarja, da je končni test 
učinkovitosti vsake politike sam enotni trg; 
poziva Komisijo, naj premisli, kako bi bilo 
mogoče kar najbolj spodbuditi podjetnike 
in potrošnike k prostovoljni uporabi zbirke 
orodij in standardnih pogodbenih 
pogojev; poudarja, da je potrebno vključiti 
določbe o zagotavljanju ustreznih 
informacij o obstoju in delovanju za vse 
morebitne interesente in udeležence 
(vključno z nacionalnimi sodišči).

Or. en
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Predlog spremembe 87
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 13 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. poudarja, da je končni test 
učinkovitosti vsakega končnega 
instrumenta sam notranji trg; poziva 
Komisijo, naj premisli, kako bi bilo 
mogoče kar najbolj spodbuditi podjetnike 
in potrošnike k prostovoljni uporabi nove 
ureditve; poudarja, da je potrebno vključiti 
določbe o zagotavljanju ustreznih 
informacij o obstoju in delovanju za vse 
morebitne interesente in udeležence 
(vključno z nacionalnimi sodišči).

13. poudarja, da je končni test 
učinkovitosti vsakega končnega 
instrumenta jamstvo zaščite potrošnikov in 
dobro delovanje samega notranjega trga; 
poziva Komisijo, naj premisli, kako bi bilo 
mogoče kar najbolj spodbuditi podjetnike 
in potrošnike k prostovoljni uporabi nove 
ureditve; poudarja, da je potrebno vključiti 
določbe o zagotavljanju ustreznih 
informacij o obstoju in delovanju za vse 
morebitne interesente in udeležence 
(vključno z nacionalnimi sodišči).

Or. en

Predlog spremembe 88
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Odstavek 13 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. poudarja, da je končni test 
učinkovitosti vsakega končnega 
instrumenta sam notranji trg; poziva 
Komisijo, naj premisli, kako bi bilo 
mogoče kar najbolj spodbuditi podjetnike 
in potrošnike k prostovoljni uporabi nove 
ureditve; poudarja, da je potrebno vključiti 
določbe o zagotavljanju ustreznih 
informacij o obstoju in delovanju za vse 
morebitne interesente in udeležence 
(vključno z nacionalnimi sodišči).

13. poudarja, da mora biti, čeprav je 
končni test učinkovitosti vsakega končnega 
instrumenta sam notranji trg, kljub temu 
vnaprej zagotovljeno, da prinaša pobuda 
potrošnikom dodano vrednost in da ne bo 
zapletla čezmejnih transakcij niti za 
potrošnike niti za podjetja; poudarja, da je 
potrebno vključiti določbe o zagotavljanju 
ustreznih informacij o obstoju in delovanju 
za vse morebitne interesente in udeležence 
(vključno z nacionalnimi sodišči).

Or. en
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Predlog spremembe 89
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj izvede ustrezno 
oceno učinka različnih evropskih 
instrumentov pogodbenega prava, da bi 
bolje razjasnila in proučila povezavo z 
nacionalnimi pogodbenimi zakonodajami, 
domačimi transakcijami, mednarodnimi 
instrumenti in standardi ter drugimi 
možnostmi in ukrepi evropske politike, kot 
sta direktiva o pravicah potrošnikov in 
direktiva o storitvah; meni, da bi Komisija 
morala poleg tega proučiti tudi vlogo in 
pomen prihodnjega instrumenta 
evropskega pogodbenega prava za 
mednarodno trgovino in odnose s tretjimi 
državami;

Or. en


